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Perjanjian Lama

7

Kejadian

1Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.

Bumi riapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beter21
belum berbentuk dan kosong; gelap gulita menutupi sa- bangan di atas bumi melintasi cakrawala.” Maka Allah
mudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas per- menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan semukaan air. 3 Berfirmanlah Allah: ”Jadilah terang.” Lalu gala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriterang itu jadi. 4 Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu apan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap.
22
Lalu Allah
dipisahkan-Nyalah terang itu dari gelap. 5 Dan Allah me- Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
memberkati
semuanya
itu,
firman-Nya:
”Berkembangbianamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. 6 Berfirmanlah klah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam
Allah: ”Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk me- laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah
23
misahkan air dari air.” 7 Maka Allah menjadikan cakra- banyak.” Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari
24
wala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala kelima. Berfirmanlah Allah: ”Hendaklah bumi mengeluitu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. arkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan bina8
Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang tang melata dan segala jenis binatang liar.” Dan jadilah
25
Allah menjadikan segala jenis binatang liar
dan jadilah pagi, itulah hari kedua. 9 Berfirmanlah Allah: demikian.
dan
segala
jenis
ternak dan segala jenis binatang melata
”Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul
di
muka
bumi.
Allah
melihat bahwa semuanya itu baik.
pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering.” Dan ja26
10
Berfirmanlah
Allah:
”Baiklah Kita menjadikan manudilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu dasia
menurut
gambar
dan
rupa Kita, supaya mereka berrat, dan kumpulan air itu dinamai-Nya laut. Allah melihat
11
kuasa
atas
ikan-ikan
di
laut
dan burung-burung di udara
bahwa semuanya itu baik.
Berfirmanlah Allah: ”Hendan
atas
ternak
dan
atas
seluruh
bumi dan atas segala
daklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhbinatang
melata
yang
merayap
di
bumi.” 27 Maka Allah
tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan
yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh- menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut
tumbuhan di bumi.” Dan jadilah demikian. 12 Tanah itu gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. 28 Allah memberkati memenumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan
yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang meng- reka, lalu Allah berfirman kepada mereka: ”Beranakcuhasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semu- culah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukanya itu baik. 13 Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah kanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burunghari ketiga. 14 Berfirmanlah Allah: ”Jadilah benda-benda burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di
29
penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari bumi.” Berfirmanlah Allah: ”Lihatlah, Aku memberikan
malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluyang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari ruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji;
30
dan tahun-tahun, 15 dan sebagai penerang pada cakrawala itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala
biarlah benda-benda itu menerangi bumi.” Dan jadilah de- binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala
mikian. 16 Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala
yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya.” Dan jadi31
siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan lah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikanmenjadikan juga bintang-bintang. 17 Allah menaruh semu- Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah
anya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, 18 dan un- pagi, itulah hari keenam.
2

tuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan
Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala
terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu
baik. 19 Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keem- isinya. 2 Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesapat. 20 Berfirmanlah Allah: ”Hendaklah dalam air berke- ikan pekerjaan yang dibuat-Nya itu, berhentilah Ia pada
hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuat-Nya
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1. KEJADIAN

itu. 3 Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan mengu- dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia
duskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.”
24
pekerjaan penciptaan yang telah dibuat-Nya itu. 4 Demikianlah
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya
riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduaTUHAN Allah menjadikan bumi dan langit, -- 5 belum ada nya menjadi satu daging. 25 Mereka keduanya telanjang,
semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan manusia dan isterinya itu, tetapi mereka tidak merasa
apapun di padang, sebab TUHAN Allah belum menurunkan malu.
hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan
tanah itu; 6 tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala bimembasahi seluruh permukaan bumi itu-- 7 ketika itulah
natang di darat yang dijadikan oleh TUHAN Allah. Ular
TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah
itu berkata kepada perempuan itu: ”Tentulah Allah berdan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; defirman: Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan
8
mikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya
buahnya, bukan?” 2 Lalu sahut perempuan itu kepada ular
TUHAN Allah membuat taman di Eden, di sebelah tiitu: ”Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami
mur; disitulah ditempatkan-Nya manusia yang dibentukmakan, 3 tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah9
Nya itu. Lalu TUHAN Allah menumbuhkan berbagaitengah taman, Allah berfirman: Jangan kamu makan ataubagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik unpun raba buah itu, nanti kamu mati.” 4 Tetapi ular itu
tuk dimakan buahnya; dan pohon kehidupan di tengahberkata kepada perempuan itu: ”Sekali-kali kamu tidak
tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang
akan mati, 5 tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu
10
Ada suatu sungai mengalir dari
baik dan yang jahat.
kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan
Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai
menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang
11
Yang pertama, naitu terbagi menjadi empat cabang.
jahat.” 6 Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu
manya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tabaik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula ponah Hawila, tempat emas ada. 12 Dan emas dari negeri
hon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu
itu baik; di sana ada damar bedolah dan batu krisopras.
ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberi13
Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengkannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan
alir mengelilingi seluruh tanah Kush. 14 Nama sungai yang
dia, dan suaminyapun memakannya. 7 Maka terbukalah
ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur
mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka teAsyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. 15 TUHAN
lanjang; lalu mereka menyemat daun pohon ara dan memAllah mengambil manusia itu dan menempatkannya dabuat cawat. 8 Ketika mereka mendengar bunyi langkah
lam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara
TUHAN
Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada
taman itu. 16 Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini
waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan isterinya
kepada manusia: ”Semua pohon dalam taman ini boleh
itu terhadap TUHAN Allah di antara pohon-pohonan dakaumakan buahnya dengan bebas, 17 tetapi pohon pengelam taman. 9 Tetapi TUHAN Allah memanggil manusia
tahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah
itu dan berfirman kepadanya: ”Di manakah engkau?” 10 Ia
kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya,
menjawab: ”Ketika aku mendengar, bahwa Engkau ada
pastilah engkau mati.” 18 TUHAN Allah berfirman: ”Tidalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telandak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan
jang; sebab itu aku bersembunyi.” 11 Firman-Nya: ”Siapamenjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.”
kah yang memberitahukan kepadamu, bahwa engkau te19
Lalu TUHAN Allah membentuk dari tanah segala binalanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon, yang
tang hutan dan segala burung di udara. Dibawa-Nyalah
Kularang engkau makan itu?” 12 Manusia itu menjawab:
semuanya kepada manusia itu untuk melihat, bagaimana
”Perempuan yang Kautempatkan di sisiku, dialah yang
ia menamainya; dan seperti nama yang diberikan manumemberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan.”
sia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah 13
Kemudian berfirmanlah TUHAN Allah kepada peremnanti nama makhluk itu. 20 Manusia itu memberi nama kepuan itu: ”Apakah yang telah kauperbuat ini?” Jawab
pada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan
perempuan itu: ”Ular itu yang memperdayakan aku, maka
kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tikumakan.” 14 Lalu berfirmanlah TUHAN Allah kepada ular
dak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. 21 Lalu
itu: ”Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engTUHAN Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika
kau di antara segala ternak dan di antara segala binaia tidur, TUHAN Allah mengambil salah satu rusuk dari
tang hutan; dengan perutmulah engkau akan menjalar dan
padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. 22 Dan
debu tanahlah akan kaumakan seumur hidupmu. 15 Aku
dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu,
akan mengadakan permusuhan antara engkau dan peremdibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya; ketupada manusia itu. 23 Lalu berkatalah manusia itu: ”Inilah
runannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan
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meremukkan tumitnya.” 16 Firman-Nya kepada perempuan
itu: ”Susah payahmu waktu mengandung akan Kubuat sangat banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan
anakmu; namun engkau akan berahi kepada suamimu dan
ia akan berkuasa atasmu.” 17 Lalu firman-Nya kepada manusia itu: ”Karena engkau mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon, yang telah Kuperintahkan kepadamu: Jangan makan dari padanya, maka
terkutuklah tanah karena engkau; dengan bersusah payah
engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu: 18 semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu; 19 dengan berpeluh engkau akan mencari
makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah,
karena dari situlah engkau diambil; sebab engkau debu
dan engkau akan kembali menjadi debu.” 20 Manusia itu
memberi nama Hawa kepada isterinya, sebab dialah yang
menjadi ibu semua yang hidup. 21 Dan TUHAN Allah
membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan
untuk isterinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka.
22
Berfirmanlah TUHAN Allah: ”Sesungguhnya manusia
itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita, tahu tentang
yang baik dan yang jahat; maka sekarang jangan sampai
ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah
pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup
untuk selama-lamanya.” 23 Lalu TUHAN Allah mengusir
dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari
mana ia diambil. 24 Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempatkan-Nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambarnyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan.

4

nuh dia. 9 Firman TUHAN kepada Kain: ”Di mana Habel, adikmu itu?” Jawabnya: ”Aku tidak tahu! Apakah
aku penjaga adikku?” 10 Firman-Nya: ”Apakah yang telah
kauperbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepada-Ku
dari tanah. 11 Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk
menerima darah adikmu itu dari tanganmu. 12 Apabila
engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak
akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu; engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi.”
13
Kata Kain kepada TUHAN: ”Hukumanku itu lebih besar dari pada yang dapat kutanggung. 14 Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapan-Mu, seorang pelarian dan pengembara
di bumi; maka barangsiapa yang akan bertemu dengan
aku, tentulah akan membunuh aku.” 15 Firman TUHAN
kepadanya: ”Sekali-kali tidak! Barangsiapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat.” Kemudian TUHAN menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barangsiapapun yang bertemu dengan
dia. 16 Lalu Kain pergi dari hadapan TUHAN dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. 17 Kain bersetubuh dengan isterinya dan mengandunglah perempuan itu,
lalu melahirkan Henokh; kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh, menurut nama
anaknya. 18 Bagi Henokh lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehuyael dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamekh. 19 Lamekh
mengambil isteri dua orang; yang satu namanya Ada, yang
lain Zila. 20 Ada itu melahirkan Yabal; dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara
ternak. 21 Nama adiknya ialah Yubal; dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling.
22
Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal-Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan
Tubal-Kain ialah Naama. 23 Berkatalah Lamekh kepada
kedua isterinya itu: ”Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku:
hai isteri-isteri Lamekh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini: Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia
memukul aku sampai bengkak; 24 sebab jika Kain harus
dibalaskan tujuh kali lipat, maka Lamekh tujuh puluh tujuh kali lipat.” 25 Adam bersetubuh pula dengan isterinya,
lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan
menamainya Set, sebab katanya: ”Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel; sebab
Kain telah membunuhnya.” 26 Lahirlah seorang anak lakilaki bagi Set juga dan anak itu dinamainya Enos. Waktu
itulah orang mulai memanggil nama TUHAN.

Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, isterinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain; maka kata perempuan itu: ”Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan TUHAN.”
2
Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain; dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. 3 Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada TUHAN
sebagai korban persembahan; 4 Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing
dombanya, yakni lemak-lemaknya; maka TUHAN mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, 5 tetapi
Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan-Nya.
Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram. 6 Firman TUHAN kepada Kain: ”Mengapa hatimu
panas dan mukamu muram? 7 Apakah mukamu tidak akan
berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu;
Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia
ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya.” 8 Kata Kain kepada Habel, adiknya: ”Mari- itu diciptakan oleh Allah, dibuat-Nyalah dia menurut rupa
lah kita pergi ke padang.” Ketika mereka ada di padang, Allah; 2 laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.
tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membu- Ia memberkati mereka dan memberikan nama ”Manusia”
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kepada mereka, pada waktu mereka diciptakan. 3 Setelah
Adam hidup seratus tiga puluh tahun, ia memperanakkan
seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. 4 Umur Adam, setelah memperanakkan Set, delapan ratus tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 5 Jadi Adam
mencapai umur sembilan ratus tiga puluh tahun, lalu ia
mati. 6 Setelah Set hidup seratus lima tahun, ia memperanakkan Enos. 7 Dan Set masih hidup delapan ratus tujuh
tahun, setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 8 Jadi Set mencapai umur sembilan ratus dua belas tahun, lalu ia mati.
9
Setelah Enos hidup sembilan puluh tahun, ia memperanakkan Kenan. 10 Dan Enos masih hidup delapan ratus
lima belas tahun, setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia
memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11 Jadi
Enos mencapai umur sembilan ratus lima tahun, lalu ia
mati. 12 Setelah Kenan hidup tujuh puluh tahun, ia memperanakkan Mahalaleel. 13 Dan Kenan masih hidup delapan ratus empat puluh tahun, setelah ia memperanakkan
Mahalaleel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan
perempuan. 14 Jadi Kenan mencapai umur sembilan ratus sepuluh tahun, lalu ia mati. 15 Setelah Mahalaleel hidup enam puluh lima tahun, ia memperanakkan Yared.
16
Dan Mahalaleel masih hidup delapan ratus tiga puluh
tahun, setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 17 Jadi Mahalaleel mencapai umur delapan ratus sembilan puluh lima
tahun, lalu ia mati. 18 Setelah Yared hidup seratus enam
puluh dua tahun, ia memperanakkan Henokh. 19 Dan Yared masih hidup delapan ratus tahun, setelah ia memperanakkan Henokh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki
dan perempuan. 20 Jadi Yared mencapai umur sembilan
ratus enam puluh dua tahun, lalu ia mati. 21 Setelah Henokh hidup enam puluh lima tahun, ia memperanakkan
Metusalah. 22 Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama tiga ratus tahun lagi, setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 23 Jadi Henokh mencapai umur tiga ratus enam
puluh lima tahun. 24 Dan Henokh hidup bergaul dengan
Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh
Allah. 25 Setelah Metusalah hidup seratus delapan puluh
tujuh tahun, ia memperanakkan Lamekh. 26 Dan Metusalah masih hidup tujuh ratus delapan puluh dua tahun, setelah ia memperanakkan Lamekh, dan ia memperanakkan
anak-anak lelaki dan perempuan. 27 Jadi Metusalah mencapai umur sembilan ratus enam puluh sembilan tahun,
lalu ia mati. 28 Setelah Lamekh hidup seratus delapan puluh dua tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki,
29
dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya: ”Anak ini
akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan
kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk
oleh TUHAN.” 30 Dan Lamekh masih hidup lima ratus sembilan puluh lima tahun, setelah ia memperanakkan Nuh,
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dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
31
Jadi Lamekh mencapai umur tujuh ratus tujuh puluh
tujuh tahun, lalu ia mati. 32 Setelah Nuh berumur lima
ratus tahun, ia memperanakkan Sem, Ham dan Yafet.
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Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, 2 maka anak-anak Allah melihat, bahwa anak-anak
perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil isteri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa
saja yang disukai mereka. 3 Berfirmanlah TUHAN: ”RohKu tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia,
karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan
seratus dua puluh tahun saja.” 4 Pada waktu itu orangorang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak
perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka; inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. 5 Ketika dilihat TUHAN, bahwa kejahatan manusia
besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya
selalu membuahkan kejahatan semata-mata, 6 maka menyesallah TUHAN, bahwa Ia telah menjadikan manusia
di bumi, dan hal itu memilukan hati-Nya. 7 Berfirmanlah
TUHAN: ”Aku akan menghapuskan manusia yang telah
Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun
hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung
di udara, sebab Aku menyesal, bahwa Aku telah menjadikan mereka.” 8 Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di
mata TUHAN. 9 Inilah riwayat Nuh: Nuh adalah seorang
yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya; dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. 10 Nuh
memperanakkan tiga orang laki-laki: Sem, Ham dan Yafet. 11 Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah
dan penuh dengan kekerasan. 12 Allah menilik bumi itu
dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. 13 Berfirmanlah Allah
kepada Nuh: ”Aku telah memutuskan untuk mengakhiri
hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan
kekerasan oleh mereka, jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. 14 Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir; bahtera itu harus kaubuat
berpetak-petak dan harus kaututup dengan pakal dari luar
dan dari dalam. 15 Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: tiga ratus hasta panjangnya, lima puluh hasta
lebarnya dan tiga puluh hasta tingginya. 16 Buatlah atap
pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya;
buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas.
17
Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah
meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan
bernyawa di kolong langit; segala yang ada di bumi akan
mati binasa. 18 Tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan perjanjian-Ku, dan engkau akan masuk ke dalam

13
bahtera itu: engkau bersama-sama dengan anak-anakmu
dan isterimu dan isteri anak-anakmu. 19 Dan dari segala
yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah
engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau; jantan
dan betina harus kaubawa. 20 Dari segala jenis burung dan
dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata
di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang
kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. 21 Dan engkau,
bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan; kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan
bagi mereka.” 22 Lalu Nuh melakukan semuanya itu; tepat
seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah
dilakukannya.

7

luh hari lamanya air bah itu meliputi bumi; air itu naik
dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi
dari bumi. 18 Ketika air itu makin bertambah-tambah dan
naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah
bahtera itu di muka air. 19 Dan air itu sangat hebatnya
bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, 20 sampai lima
belas hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga
gunung-gunung ditutupinya. 21 Lalu mati binasalah segala
yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap, yang
berkeriapan di bumi, serta semua manusia. 22 Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang
ada di darat. 23 Demikianlah dihapuskan Allah segala yang
ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara,
sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi; hanya
Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama
dengan dia dalam bahtera itu. 24 Dan berkuasalah air itu
di atas bumi seratus lima puluh hari lamanya.

Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Nuh: ”Masuklah
ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab
engkaulah yang Kulihat benar di hadapan-Ku di antara
orang zaman ini. 2 Dari segala binatang yang tidak haram
haruslah kauambil tujuh pasang, jantan dan betinanya,
tetapi dari binatang yang haram satu pasang, jantan dan
betinanya; 3 juga dari burung-burung di udara tujuh paMaka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar
sang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturu- dan segala ternak, yang bersama-sama dengan dia dalam
nannya di seluruh bumi. 4 Sebab tujuh hari lagi Aku akan bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melamenurunkan hujan ke atas bumi empat puluh hari empat lui bumi, sehingga air itu turun. 2 Ditutuplah mata-mata
puluh malam lamanya, dan Aku akan menghapuskan dari air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit dan bermuka bumi segala yang ada, yang Kujadikan itu.” 5 Lalu hentilah hujan lebat dari langit, 3 dan makin surutlah air
Nuh melakukan segala yang diperintahkan TUHAN kepa- itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudanya. 6 Nuh berumur enam ratus tahun, ketika air bah dah seratus lima puluh hari. 4 Dalam bulan yang ketujuh,
datang meliputi bumi. 7 Masuklah Nuh ke dalam bahtera pada hari yang ketujuh belas bulan itu, terkandaslah baitu bersama-sama dengan anak-anaknya dan isterinya dan htera itu pada pegunungan Ararat. 5 Sampai bulan yang
isteri anak-anaknya karena air bah itu. 8 Dari binatang kesepuluh makin berkuranglah air itu; dalam bulan yang
yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung kesepuluh, pada tanggal satu bulan itu, tampaklah puncakdan dari segala yang merayap di muka bumi, 9 datanglah puncak gunung. 6 Sesudah lewat empat puluh hari, maka
sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu.
dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. 7 Lalu ia melepaskan seekor burung gagak; dan burung itu
10
Setelah tujuh hari datanglah air bah meliputi bumi. 11 Padaterbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari
waktu umur Nuh enam ratus tahun, pada bulan yang ke- atas bumi. 8 Kemudian dilepaskannya seekor burung merdua, pada hari yang ketujuh belas bulan itu, pada hari pati untuk melihat, apakah air itu telah berkurang dari
itulah terbelah segala mata air samudera raya yang da- muka bumi. 9 Tetapi burung merpati itu tidak mendapat
hsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. 12 Dan tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali menturunlah hujan lebat meliputi bumi empat puluh hari em- dapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh
pat puluh malam lamanya. 13 Pada hari itu juga masuklah bumi masih ada air; lalu Nuh mengulurkan tangannya, diNuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh, dan is- tangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam
teri Nuh, dan ketiga isteri anak-anaknya bersama-sama bahtera. 10 Ia menunggu tujuh hari lagi, kemudian dilepasdengan dia, ke dalam bahtera itu, 14 mereka itu dan se- kannya pula burung merpati itu dari bahtera; 11 menjelang
gala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan
jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun
jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap; 15 dari yang segar. Dari situlah diketahui Nuh, bahwa air itu
segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang men- telah berkurang dari atas bumi. 12 Selanjutnya ditunggudapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. 16 Dan yang masuk nya pula tujuh hari lagi, kemudian dilepaskannya burung
itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, se- merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadaperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh; lalu TUHAN nya. 13 Dalam tahun keenam ratus satu, dalam bulan permenutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 17 Empat pu- tama, pada tanggal satu bulan itu, sudahlah kering air itu
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14
dari atas bumi; kemudian Nuh membuka tutup bahtera
itu dan melihat-lihat; ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. 14 Dalam bulan kedua, pada hari yang kedua
puluh tujuh bulan itu, bumi telah kering. 15 Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh: 16 ”Keluarlah dari bahtera itu,
engkau bersama-sama dengan isterimu serta anak-anakmu
dan isteri anak-anakmu; 17 segala binatang yang bersamasama dengan engkau, segala yang hidup: burung-burung,
hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi,
suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak
dan bertambah banyak di bumi.” 18 Lalu keluarlah Nuh
bersama-sama dengan anak-anaknya dan isterinya dan isteri anak-anaknya. 19 Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak
di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga
dari bahtera itu. 20 Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi
TUHAN; dari segala binatang yang tidak haram dan dari
segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa
ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas
mezbah itu. 21 Ketika TUHAN mencium persembahan
yang harum itu, berfirmanlah TUHAN dalam hati-Nya:
”Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak
kecilnya, dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang
hidup seperti yang telah Kulakukan. 22 Selama bumi masih
ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai,
dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam.”
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Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta
berfirman kepada mereka: ”Beranakcuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. 2 Akan takut dan
akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala
burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan
segala ikan di laut; ke dalam tanganmulah semuanya itu
diserahkan. 3 Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. 4 Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah
kamu makan. 5 Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa
kamu, Aku akan menuntut balasnya; dari segala binatang
Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia Aku akan
menuntut nyawa sesama manusia. 6 Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarNya sendiri. 7 Dan kamu, beranakcuculah dan bertambah
banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya,
bertambah banyaklah di atasnya.” 8 Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama
dengan dia: 9 ”Sesungguhnya Aku mengadakan perjanjianKu dengan kamu dan dengan keturunanmu, 10 dan dengan
segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu:
burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi
yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari
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bahtera itu, segala binatang di bumi. 11 Maka Kuadakan
perjanjian-Ku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada
yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan
tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi.”
12
Dan Allah berfirman: ”Inilah tanda perjanjian yang Kuadakan antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang
hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun,
untuk selama-lamanya: 13 Busur-Ku Kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara Aku dan bumi.
14
Apabila kemudian Kudatangkan awan di atas bumi dan
busur itu tampak di awan, 15 maka Aku akan mengingat
perjanjian-Ku yang telah ada antara Aku dan kamu serta
segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga
segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan
segala yang hidup. 16 Jika busur itu ada di awan, maka
Aku akan melihatnya, sehingga Aku mengingat perjanjianKu yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi.” 17 Berfirmanlah
Allah kepada Nuh: ”Inilah tanda perjanjian yang Kuadakan antara Aku dan segala makhluk yang ada di bumi.”
18
Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham
dan Yafet; Ham adalah bapa Kanaan. 19 Yang tiga inilah
anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk
seluruh bumi. 20 Nuh menjadi petani; dialah yang mulamula membuat kebun anggur. 21 Setelah ia minum anggur,
mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. 22 Maka
Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. 23 Sesudah itu
Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan
mundur; mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya.
24
Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa
yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, 25 berkatalah
ia: ”Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba
yang paling hina bagi saudara-saudaranya.” 26 Lagi katanya: ”Terpujilah TUHAN, Allah Sem, tetapi hendaklah
Kanaan menjadi hamba baginya. 27 Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal
dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya.” 28 Nuh masih hidup tiga ratus lima
puluh tahun sesudah air bah. 29 Jadi Nuh mencapai umur
sembilan ratus lima puluh tahun, lalu ia mati.
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Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak
Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi
mereka. 2 Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai,
Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras. 3 Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat dan Togarma. 4 Keturunan Yawan ialah
Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Dodanim. 5 Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah
keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. 6 Keturunan
Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan. 7 Keturunan
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Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha;
anak-anak Raema ialah Syeba dan Dedan. 8 Kush memperanakkan Nimrod; dialah yang mula-mula sekali orang
yang berkuasa di bumi; 9 ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan TUHAN, sebab itu dikatakan
orang: ”Seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah
perkasa di hadapan TUHAN.” 10 Mula-mula kerajaannya
terdiri dari Babel, Erekh, dan Akad, semuanya di tanah
Sinear. 11 Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot-Ir, Kalah 12 dan Resen di antara
Niniwe dan Kalah; itulah kota besar itu. 13 Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim,
orang Naftuhim, 14 orang Patrusim, orang Kasluhim dan
orang Kaftorim; dari mereka inilah berasal orang Filistin. 15 Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya,
dan Het, 16 serta orang Yebusi, orang Amori dan orang
Girgasi; 17 orang Hewi, orang Arki, orang Sini, 18 orang
Arwadi, orang Semari dan orang Hamati; kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. 19 Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke
arah Sodom, Gomora, Adma dan Zeboim sampai ke Lasa.
20
Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut
bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa
mereka. 21 Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. 22 Keturunan Sem ialah
Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud dan Aram. 23 Keturunan
Aram ialah Us, Hul, Geter dan Mas. 24 Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. 25 Bagi
Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah
Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama
adiknya ialah Yoktan. 26 Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet dan Yerah, 27 Hadoram, Uzal dan
Dikla, 28 Obal, Abimael dan Syeba, 29 Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya keturunan Yoktan. 30 Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu
pegunungan di sebelah timur. 31 Itulah keturunan Sem,
menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut
tanah mereka, menurut bangsa mereka. 32 Itulah segala
kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar
bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu.
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Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. 2 Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan
menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah
mereka di sana. 3 Mereka berkata seorang kepada yang
lain: ”Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya
baik-baik.” Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu
dan ter gala-gala sebagai tanah liat. 4 Juga kata mereka:
”Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah
menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita
cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.”
5
Lalu turunlah TUHAN untuk melihat kota dan menara
yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, 6 dan Ia ber-

firman: ”Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka; mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan,
tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. 7 Baiklah
Kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masingmasing.” 8 Demikianlah mereka diserakkan TUHAN dari
situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota
itu. 9 Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena di situlah dikacaubalaukan TUHAN
bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserakkan
TUHAN ke seluruh bumi. 10 Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur seratus tahun, ia memperanakkan Arpakhsad, dua tahun setelah air bah itu. 11 Sem masih hidup lima ratus tahun, setelah ia memperanakkan Arpakhsad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 12 Setelah Arpakhsad hidup tiga puluh lima tahun, ia memperanakkan Selah. 13 Arpakhsad masih hidup empat ratus tiga tahun, setelah ia memperanakkan
Selah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 14 Setelah Selah hidup tiga puluh tahun, ia memperanakkan Eber. 15 Selah masih hidup empat ratus tiga
tahun, setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 16 Setelah Eber
hidup tiga puluh empat tahun, ia memperanakkan Peleg.
17
Eber masih hidup empat ratus tiga puluh tahun, setelah
ia memperanakkan Peleg, dan ia memperanakkan anakanak lelaki dan perempuan. 18 Setelah Peleg hidup tiga
puluh tahun, ia memperanakkan Rehu. 19 Peleg masih hidup dua ratus sembilan tahun, setelah ia memperanakkan
Rehu, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 20 Setelah Rehu hidup tiga puluh dua tahun, ia
memperanakkan Serug. 21 Rehu masih hidup dua ratus tujuh tahun, setelah ia memperanakkan Serug, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 22 Setelah
Serug hidup tiga puluh tahun, ia memperanakkan Nahor.
23
Serug masih hidup dua ratus tahun, setelah ia memperanakkan Nahor, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki
dan perempuan. 24 Setelah Nahor hidup dua puluh sembilan tahun, ia memperanakkan Terah. 25 Nahor masih
hidup seratus sembilan belas tahun, setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki
dan perempuan. 26 Setelah Terah hidup tujuh puluh tahun,
ia memperanakkan Abram, Nahor dan Haran. 27 Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor dan
Haran, dan Haran memperanakkan Lot. 28 Ketika Terah,
ayahnya, masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur-Kasdim. 29 Abram dan Nahor kedua-duanya kawin; nama isteri Abram ialah Sarai, dan nama isteri Nahor
ialah Milka, anak Haran ayah Milka dan Yiska. 30 Sarai itu
mandul, tidak mempunyai anak. 31 Lalu Terah membawa
Abram, anaknya, serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran,
dan Sarai, menantunya, isteri Abram, anaknya; ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk
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pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran, dap aku? Mengapa tidak kauberitahukan, bahwa ia istedan menetap di sana. 32 Umur Terah ada dua ratus lima rimu? 19 Mengapa engkau katakan: dia adikku, sehingga
tahun; lalu ia mati di Haran.
aku mengambilnya menjadi isteriku? Sekarang, inilah isterimu, ambillah dan pergilah!” 20 Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi,
Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: ”Pergilah dari
bersama-sama dengan isterinya dan segala kepunyaannya.
negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu;
2
Maka pergilah Abram dari Mesir ke Tanah Negeb
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar,
dengan
isterinya dan segala kepunyaannya, dan Lotpun
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur;
3
bersama-sama
dengan dia. 2 Adapun Abram sangat kaya,
dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan member3
kati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari temorang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua pat persinggahan ke tempat persinggahan, dari Tanah Nekemahnya mula-mula
kaum di muka bumi akan mendapat berkat.” 4 Lalu pergi- geb sampai dekat Betel, di mana
4
berdiri,
antara
Betel
dan
Ai,
ke
tempat
mezbah yang
lah Abram seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya,
dibuatnya
dahulu
di
sana;
di
situlah
Abram
memanggil
dan Lotpun ikut bersama-sama dengan dia; Abram ber5
Juga
Lot,
yang
ikut
bersama-sama
denama
TUHAN.
umur tujuh puluh lima tahun, ketika ia berangkat dari
5
ngan
Abram,
mempunyai
domba
dan
lembu
dan
kemah.
Haran. Abram membawa Sarai, isterinya, dan Lot, anak 6
saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk
dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran; mereka diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat basehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama.
berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. 6 Abram nyak,
7
Karena
itu terjadilah perkelahian antara para gembala
berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat deAbram
dan
para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan
kat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu
7
dan
orang
Feris
diam di negeri itu. 8 Maka berkatalah
orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu TUHAN
menampakkan diri kepada Abram dan berfirman: ”Aku Abram kepada Lot: ”Janganlah kiranya ada perkelahian
akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu.” Maka antara aku dan engkau, dan antara para9gembalaku dan
didirikannya di situ mezbah bagi TUHAN yang telah me- para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah selunampakkan diri kepadanya. 8 Kemudian ia pindah dari ruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan disitu ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang rimu dari padaku; jika engkau ke kiri, maka10aku ke kanan,
kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri.” Lalu Lot metimur, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi TUHAN dan layangkan pandangnya dan dilihatnyalah, bahwa seluruh
memanggil nama TUHAN. 9 Sesudah itu Abram berang- Lembah Yordan banyak airnya, seperti taman TUHAN,
kat dan makin jauh ia berjalan ke Tanah Negeb. 10 Ketika seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. --Hal itu terjadi
sebelum TUHAN memusnahkan Sodom dan Gomora. -kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir 11
Sebab itu Lot memilih baginya seluruh Lembah Yordan
untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. 11 Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, itu, lalu12ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berAbram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot
berkatalah ia kepada Sarai, isterinya: ”Memang aku tahu, pisah.
Lembah Yordan dan berkemah di
bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik pa- menetap di kota-kota
13
Adapun orang Sodom sangat jahat dan
rasnya. 12 Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka dekat Sodom.
14
akan berkata: Itu isterinya. Jadi mereka akan membunuh berdosa terhadap TUHAN. Setelah Lot berpisah dari
13
aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah, bahwa pada Abram, berfirmanlah TUHAN kepada Abram: ”Panberengkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan danglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau
15
baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab diri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seengkau.” 14 Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir luruh negeri yang kaulihat itu akan Kuberikan kepadamu
16
Dan
itu melihat, bahwa perempuan itu sangat cantik, 15 dan dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya.
Aku
akan
menjadikan
keturunanmu
seperti
debu
tanah
baketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka
nyaknya,
sehingga,
jika
seandainya
ada
yang
dapat
mengmemuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan
itu dibawa ke istananya. 16 Firaun menyambut Abram hitung17debu tanah, keturunanmupun akan dapat dihitung
dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu, juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang
sebab kepadamulah akan Kuberikan negeri
dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, kele- dan lebarnya,
18
itu.”
Sesudah
itu Abram memindahkan kemahnya dan
dai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina
17
menetap
di
dekat
pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat
dan unta. Tetapi TUHAN menimpakan tulah yang heHebron,
lalu
didirikannyalah
mezbah di situ bagi TUHAN.
bat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya,

12

13

karena Sarai, isteri Abram itu. 18 Lalu Firaun memanggil
Abram serta berkata: ”Apakah yang kauperbuat ini terha-

14Pada zaman Amrafel, raja Sinear, Ariokh, raja Ela-

17
sar, Kedorlaomer, raja Elam, dan Tideal, raja Goyim, terjadilah, 2 bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, raja
Sodom, Birsya, raja Gomora, Syinab, raja Adma, Syemeber, raja Zeboim dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar.
3
Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu
dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 4 Dua belas tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ketiga belas mereka memberontak.
5
Dalam tahun yang keempat belas datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia, lalu
mereka mengalahkan orang Refaim di Asyterot-Karnaim,
orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe-Kiryataim
6
dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama
Seir, sampai ke El-Paran di tepi padang gurun. 7 Sesudah
itu baliklah mereka dan sampai ke En-Mispat, yakni Kadesh, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek, dan
juga orang Amori, yang diam di Hazezon-Tamar. 8 Lalu
keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja
negeri Adma, raja negeri Zeboim dan raja negeri Bela,
yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, 9 melawan Kedorlaomer,
raja Elam, Tideal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan
Ariokh, raja Elasar, empat raja lawan lima. 10 Di lembah
Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika raja
Sodom dan raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka
ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup
melarikan diri ke pegunungan. 11 Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. 12 Juga Lot, anak saudara
Abram, beserta harta bendanya, dibawa musuh, lalu mereka pergi--sebab Lot itu diam di Sodom. 13 Kemudian
datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohonpohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram.
14
Ketika Abram mendengar, bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, tiga ratus
delapan belas orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. 15 Dan pada waktu malam berbagilah mereka,
ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh; mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba
di sebelah utara Damsyik. 16 Dibawanyalah kembali segala
harta benda itu; juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta
bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuanperempuan dan orang-orangnya. 17 Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang
bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom
menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni Lembah Raja.
18
Melkisedek, raja Salem, membawa roti dan anggur; ia
seorang imam Allah Yang Mahatinggi. 19 Lalu ia memberkati Abram, katanya: ”Diberkatilah kiranya Abram
oleh Allah Yang Mahatinggi, Pencipta langit dan bumi,
20
dan terpujilah Allah Yang Mahatinggi, yang telah me-

nyerahkan musuhmu ke tanganmu.” Lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. 21 Berkatalah
raja Sodom itu kepada Abram: ”Berikanlah kepadaku orangorang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu.” 22 Tetapi
kata Abram kepada raja negeri Sodom itu: ”Aku bersumpah demi TUHAN, Allah Yang Mahatinggi, Pencipta langit dan bumi: 23 Aku tidak akan mengambil apa-apa dari
kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasutpun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata: Aku telah membuat Abram menjadi kaya. 24 Kalau aku, jangan sekalikali! Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang
ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama
dengan aku, yakni Aner, Eskol dan Mamre, biarlah mereka
itu mengambil bagiannya masing-masing.”
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Kemudian datanglah firman TUHAN kepada Abram
dalam suatu penglihatan: ”Janganlah takut, Abram, Akulah perisaimu; upahmu akan sangat besar.” 2 Abram menjawab: ”Ya Tuhan ALLAH, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak
mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu.” 3 Lagi kata Abram: ”Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku.” 4 Tetapi datanglah firman TUHAN kepadanya, demikian: ”Orang ini
tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu.” 5 Lalu
TUHAN membawa Abram ke luar serta berfirman: ”Coba
lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya.” Maka firman-Nya kepadanya: ”Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.” 6 Lalu percayalah Abram kepada TUHAN, maka TUHAN memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. 7 Lagi
firman TUHAN kepadanya: ”Akulah TUHAN, yang membawa engkau keluar dari Ur-Kasdim untuk memberikan
negeri ini kepadamu menjadi milikmu.” 8 Kata Abram: ”Ya
Tuhan ALLAH, dari manakah aku tahu, bahwa aku akan
memilikinya?” 9 Firman TUHAN kepadanya: ”Ambillah
bagi-Ku seekor lembu betina berumur tiga tahun, seekor
kambing betina berumur tiga tahun, seekor domba jantan
berumur tiga tahun, seekor burung tekukur dan seekor
anak burung merpati.” 10 Diambilnyalah semuanya itu bagi
TUHAN, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian
itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung
itu tidak dipotong dua. 11 Ketika burung-burung buas
hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram
mengusirnya. 12 Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya
gelap gulita yang mengerikan. 13 Firman TUHAN kepada
Abram: ”Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang
bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya, empat ratus tahun lamanya. 14 Tetapi
bangsa yang akan memperbudak mereka, akan Kuhukum,

18
dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa
harta benda yang banyak. 15 Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera; engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. 16 Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum
itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap.” 17 Ketika
matahari telah terbenam, dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. 18 Pada
hari itulah TUHAN mengadakan perjanjian dengan Abram
serta berfirman: ”Kepada keturunanmulah Kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang
besar itu, sungai Efrat: 19 yakni tanah orang Keni, orang
Kenas, orang Kadmon, 20 orang Het, orang Feris, orang
Refaim, 21 orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi dan
orang Yebus itu.”
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tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya
ia akan menentang semua saudaranya.” 13 Kemudian Hagar menamakan TUHAN yang telah berfirman kepadanya
itu dengan sebutan: ”Engkaulah El-Roi.” Sebab katanya:
”Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?”
14
Sebab itu sumur tadi disebutkan orang: sumur LahaiRoi; letaknya antara Kadesh dan Bered. 15 Lalu Hagar
melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram
menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismael. 16 Abram
berumur delapan puluh enam tahun, ketika Hagar melahirkan Ismael baginya.

17

Ketika Abram berumur sembilan puluh sembilan tahun, maka TUHAN menampakkan diri kepada Abram
dan berfirman kepadanya: ”Akulah Allah Yang Mahakuasa, hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak bercela. 2 Aku
akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau, dan
Adapun Sarai, isteri Abram itu, tidak beranak. Ia Aku akan membuat engkau sangat banyak.” 3 Lalu sujumempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Ha- dlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya: 4 ”Dari pihakgar namanya. 2 Berkatalah Sarai kepada Abram: ”Engkau Ku, inilah perjanjian-Ku dengan engkau: Engkau akan
tahu, TUHAN tidak memberi aku melahirkan anak. Ka- menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 5 Karena itu narena itu baiklah hampiri hambaku itu; mungkin oleh di- mamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena
alah aku dapat memperoleh seorang anak.” Dan Abram engkau telah Kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar
mendengarkan perkataan Sarai. 3 Jadi Sarai, isteri Abram bangsa. 6 Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat
itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, --yakni banyak; engkau akan Kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan
ketika Abram telah sepuluh tahun tinggal di tanah Kanaan- dari padamu akan berasal raja-raja. 7 Aku akan menga-,lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk men- dakan perjanjian antara Aku dan engkau serta keturunajadi isterinya. 4 Abram menghampiri Hagar, lalu meng- nmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya
andunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu, bahwa ia Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. 8 Kepadamu
mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonya- dan kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini yang
nya itu. 5 Lalu berkatalah Sarai kepada Abram: ”Penghi- kaudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan
naan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu; akulah akan Kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya;
yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru dan Aku akan menjadi Allah mereka.” 9 Lagi firman Allah
saja ia tahu, bahwa ia mengandung, ia memandang rendah kepada Abraham: ”Dari pihakmu, engkau harus memeakan aku; TUHAN kiranya yang menjadi Hakim antara gang perjanjian-Ku, engkau dan keturunanmu turun-temurun.
aku dan engkau.” 6 Kata Abram kepada Sarai: ”Hambamu 10 Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanitu di bawah kekuasaanmu; perbuatlah kepadanya apa jian antara Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu seyang kaupandang baik.” Lalu Sarai menindas Hagar, se- tiap laki-laki di antara kamu harus disunat; 11 haruslah
hingga ia lari meninggalkannya. 7 Lalu Malaikat TUHAN dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda
menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni perjanjian antara Aku dan kamu. 12 Anak yang berumur
dekat mata air di jalan ke Syur. 8 Katanya: ”Hagar, hamba delapan hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di anSarai, dari manakah datangmu dan ke manakah pergimu?” tara kamu, turun-temurun: baik yang lahir di rumahmu,
Jawabnya: ”Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku.” 9 Lalu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing,
kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: ”Kembalilah ke- tetapi tidak termasuk keturunanmu. 13 Orang yang lahir
pada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah ke- di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang hakuasaannya.” 10 Lagi kata Malaikat TUHAN itu kepada- rus disunat; maka dalam dagingmulah perjanjian-Ku itu
nya: ”Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, se- menjadi perjanjian yang kekal. 14 Dan orang yang tidak
disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatanhingga tidak dapat dihitung karena banyaknya.” 11 Selanjutnya
kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: ”Engkau meng- nya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orangandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan orang sebangsanya: ia telah mengingkari perjanjian-Ku.”
akan menamainya Ismael, sebab TUHAN telah mendengar 15 Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham: ”Tententang penindasan atasmu itu. 12 Seorang laki-laki yang tang isterimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi
lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu; Sarai, tetapi Sara, itulah namanya. 16 Aku akan membertangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap- katinya, dan dari padanya juga Aku akan memberikan ke-

16

19
padamu seorang anak laki-laki, bahkan Aku akan mem- nya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa; raja- olahnya. 8 Kemudian diambilnya dadih dan susu serta
raja bangsa-bangsa akan lahir dari padanya.” 17 Lalu ter- anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya
tunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hati- di depan orang-orang itu; dan ia berdiri di dekat mereka
nya: ”Mungkinkah bagi seorang yang berumur seratus ta- di bawah pohon itu, sedang mereka makan. 9 Lalu kata
hun dilahirkan seorang anak dan mungkinkah Sara, yang mereka kepadanya: ”Di manakah Sara, isterimu?” Jawabtelah berumur sembilan puluh tahun itu melahirkan seo- nya: ”Di sana, di dalam kemah.” 10 Dan firman-Nya: ”Serang anak?” 18 Dan Abraham berkata kepada Allah: ”Ah, sungguhnya Aku akan kembali tahun depan mendapatkan
sekiranya Ismael diperkenankan hidup di hadapan-Mu!” engkau, pada waktu itulah Sara, isterimu, akan mempu19
Tetapi Allah berfirman: ”Tidak, melainkan isterimu Sa- nyai seorang anak laki-laki.” Dan Sara mendengarkan pada
ralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan pintu kemah yang di belakang-Nya. 11 Adapun Abraham
engkau akan menamai dia Ishak, dan Aku akan menga- dan Sara telah tua dan lanjut umurnya dan Sara telah
dakan perjanjian-Ku dengan dia menjadi perjanjian yang mati haid. 12 Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katakekal untuk keturunannya. 20 Tentang Ismael, Aku te- nya: ”Akan berahikah aku, setelah aku sudah layu, selah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati, Ku- dangkan tuanku sudah tua?” 13 Lalu berfirmanlah TUHAN
buat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan mempera- kepada Abraham: ”Mengapakah Sara tertawa dan bernakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya men- kata: Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan
jadi bangsa yang besar. 21 Tetapi perjanjian-Ku akan Kua- aku telah tua? 14 Adakah sesuatu apapun yang mustadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sara bagimu ta- hil untuk TUHAN? Pada waktu yang telah ditetapkan
hun yang akan datang pada waktu seperti ini juga.” 22 Setelah itu, tahun depan, Aku akan kembali mendapatkan engkau,
selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah mening- pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki.”
galkan Abraham. 23 Setelah itu Abraham memanggil Is- 15 Lalu Sara menyangkal, katanya: ”Aku tidak tertawa,”
mael, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, sebab ia takut; tetapi TUHAN berfirman: ”Tidak, mejuga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap mang engkau tertawa!” 16 Lalu berangkatlah orang-orang
laki-laki dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit khatan itu dari situ dan memandang ke arah Sodom; dan Abramereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan ham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengAllah kepadanya. 24 Abraham berumur sembilan puluh antarkan mereka. 17 Berpikirlah TUHAN: ”Apakah Aku
sembilan tahun ketika dikerat kulit khatannya. 25 Dan Is- akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak
mael, anaknya, berumur tiga belas tahun ketika dikerat Kulakukan ini? 18 Bukankah sesungguhnya Abraham akan
kulit khatannya. 26 Pada hari itu juga Abraham dan Is- menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia semael, anaknya, disunat. 27 Dan semua orang dari isi rumah gala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? 19 Sebab
Abraham, baik yang lahir di rumahnya, maupun yang di- Aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada
beli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidengan dia.
dup menurut jalan yang ditunjukkan TUHAN, dengan
melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya TUHAN
memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan-Nya keKemudian TUHAN menampakkan diri kepada Abrapadanya.” 20 Sesudah itu berfirmanlah TUHAN: ”Sesungham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk
guhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Godi pintu kemahnya waktu hari panas terik. 2 Ketika ia
mora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. 21 Baiklah
mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di deAku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka
pannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu
telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah
kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai
sampai kepada-Ku atau tidak; Aku hendak mengetahui3
ke tanah, serta berkata: ”Tuanku, jika aku telah mendanya.” 22 Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan
pat kasih tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini.
berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di
4
Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduhadapan TUHAN. 23 Abraham datang mendekat dan ber5
klah beristirahat di bawah pohon ini; biarlah kuambil sekata: ”Apakah Engkau akan melenyapkan orang benar
potong roti, supaya tuan-tuan segar kembali; kemudian bobersama-sama dengan orang fasik? 24 Bagaimana sekiralehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya; sebab tuannya ada lima puluh orang benar dalam kota itu? Apatuan telah datang ke tempat hambamu ini.” Jawab mereka:
kah Engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah
6
”Perbuatlah seperti yang kaukatakan itu.” Lalu Abraham
Engkau mengampuninya karena kelima puluh orang besegera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata:
nar yang ada di dalamnya itu? 25 Jauhlah kiranya dari
”Segeralah! Ambil tiga sukat tepung yang terbaik! Remaspada-Mu untuk berbuat demikian, membunuh orang belah itu dan buatlah roti bundar!” 7 Lalu berlarilah Abranar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang beham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak
nar itu seolah-olah sama dengan orang fasik! Jauhlah kilembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikan-
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ranya yang demikian dari pada-Mu! Masakan Hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?” 26 TUHAN
berfirman: ”Jika Kudapati lima puluh orang benar dalam
kota Sodom, Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka.” 27 Abraham menyahut: ”Sesungguhnya aku
telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun
aku debu dan abu. 28 Sekiranya kurang lima orang dari kelima puluh orang benar itu, apakah Engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang lima itu?” FirmanNya: ”Aku tidak memusnahkannya, jika Kudapati empat
puluh lima di sana.” 29 Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepada-Nya: ”Sekiranya empat puluh didapati di
sana?” Firman-Nya: ”Aku tidak akan berbuat demikian
karena yang empat puluh itu.” 30 Katanya: ”Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya tiga puluh didapati di sana?” Firman-Nya: ”Aku tidak
akan berbuat demikian, jika Kudapati tiga puluh di sana.”
31
Katanya: ”Sesungguhnya aku telah memberanikan diri
berkata kepada Tuhan. Sekiranya dua puluh didapati di
sana?” Firman-Nya: ”Aku tidak akan memusnahkannya
karena yang dua puluh itu.” 32 Katanya: ”Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja.
Sekiranya sepuluh didapati di sana?” Firman-Nya: ”Aku
tidak akan memusnahkannya karena yang sepuluh itu.”
33
Lalu pergilah TUHAN, setelah Ia selesai berfirman kepada Abraham; dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya.
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Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka,
lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, 2 serta berkata: ”Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu
ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok
pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya.” Jawab
mereka: ”Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang.”
3
Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah
mereka dan masuk ke dalam rumahnya, kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang
tidak beragi, lalu mereka makan. 4 Tetapi sebelum mereka
tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang
muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada
yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. 5 Mereka
berseru kepada Lot: ”Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka.” 6 Lalu keluarlah
Lot menemui mereka, ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, 7 dan ia berkata: ”Saudara-saudaraku,
janganlah kiranya berbuat jahat. 8 Kamu tahu, aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah
dijamah laki-laki, baiklah mereka kubawa ke luar kepadamu; perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik; hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang
ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di da-
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lam rumahku.” 9 Tetapi mereka berkata: ”Enyahlah!” Lagi
kata mereka: ”Orang ini datang ke sini sebagai orang asing
dan dia mau menjadi hakim atas kita! Sekarang kami akan
menganiaya engkau lebih dari pada kedua orang itu!” Lalu
mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan
mereka mendekat untuk mendobrak pintu. 10 Tetapi kedua
orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke
dalam rumah, lalu menutup pintu. 11 Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu,
dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah
orang-orang itu mencari-cari pintu. 12 Lalu kedua orang
itu berkata kepada Lot: ”Siapakah kaummu yang ada di
sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka
keluar dari tempat ini, 13 sebab kami akan memusnahkan
tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota
ini di hadapan TUHAN; sebab itulah TUHAN mengutus
kami untuk memusnahkannya.” 14 Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya: ”Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab TUHAN akan memusnahkan kota ini.” Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja.
15
Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, supaya bersegera, katanya: ”Bangunlah, bawalah isterimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota
ini.” 16 Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan isteri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab TUHAN hendak mengasihani dia;
lalu kedua orang itu menuntunnya ke luar kota dan melepaskannya di sana. 17 Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai ke luar, berkatalah seorang: ”Larilah,
selamatkanlah nyawamu; janganlah menoleh ke belakang,
dan janganlah berhenti di manapun juga di Lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati
lenyap.” 18 Kata Lot kepada mereka: ”Janganlah kiranya
demikian, tuanku. 19 Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah
berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku, tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah
aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku.
20
Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya
untuk lari ke sana; kota itu kecil; izinkanlah kiranya aku
lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara.” 21 Sahut malaikat itu kepadanya:
”Baiklah, dalam hal inipun permintaanmu akan kuterima
dengan baik; yakni kota yang telah kau sebut itu tidak
akan kutunggangbalikkan. 22 Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa, sebelum engkau
sampai ke sana.” Itulah sebabnya nama kota itu disebut
Zoar. 23 Matahari telah terbit menyinari bumi, ketika Lot
tiba di Zoar. 24 Kemudian TUHAN menurunkan hujan
belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari

21
TUHAN, dari langit; 25 dan ditunggangbalikkan-Nyalah dengan tangan yang suci.” 6 Lalu berfirmanlah Allah kepakota-kota itu dan Lembah Yordan dan semua penduduk danya dalam mimpi: ”Aku tahu juga, bahwa engkau telah
kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. 26 Tetapi is- melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka Akupun
teri Lot, yang berjalan mengikutnya, menoleh ke belakang, telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap Aku;
lalu menjadi tiang garam. 27 Ketika Abraham pagi-pagi sebab itu Aku tidak membiarkan engkau menjamah dia.
pergi ke tempat ia berdiri di hadapan TUHAN itu, 28 dan 7 Jadi sekarang, kembalikanlah isteri orang itu, sebab dia
memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh seorang nabi; ia akan berdoa untuk engkau, maka engtanah Lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi kau tetap hidup; tetapi jika engkau tidak mengembalikan
membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua
29
Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota orang yang bersama-sama dengan engkau.” 8 Keesokan hadi Lembah Yordan dan menunggangbalikkan kota-kota ke- rinya pagi-pagi Abimelekh memanggil semua hambanya
diaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkandan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka,
Nyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggangba- lalu sangat takutlah orang-orang itu. 9 Kemudian Abimelikkan itu. 30 Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama- lekh memanggil Abraham dan berkata kepadanya: ”Perbusama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, atan apakah yang kaulakukan ini terhadap kami, dan kesasebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia lahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga
dalam suatu gua beserta kedua anaknya. 31 Kata kakak- engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajanya kepada adiknya: ”Ayah kita telah tua, dan tidak ada anku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kelaki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, se- padaku.” 10 Lagi kata Abimelekh kepada Abraham: ”Apaperti kebiasaan seluruh bumi. 32 Marilah kita beri ayah kah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini?” 11 Lalu
kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya Abraham berkata: ”Aku berpikir: Takut akan Allah tikita menyambung keturunan dari ayah kita.” 33 Pada ma- dak ada di tempat ini; tentulah aku akan dibunuh kalam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu rena isteriku. 12 Lagipula ia benar-benar saudaraku, anak
masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya; dan ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan jadi isteriku. 13 Ketika Allah menyuruh aku mengembara
ketika ia bangun. 34 Keesokan harinya berkatalah kakak- keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istenya kepada adiknya: ”Tadi malam aku telah tidur dengan riku: Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni: katakanlah
ayah; baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur; tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba: Ia
masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita me- saudaraku.” 14 Kemudian Abimelekh mengambil kambing
nyambung keturunan dari ayah kita.” 35 Demikianlah juga domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan,
pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum ang- lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham; Sara, isgur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan teri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. 15 Dan
ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anak- Abimelekh berkata: ”Negeriku ini terbuka untuk engkau;
nya itu tidur dan ketika ia bangun. 36 Lalu mengandunglah menetaplah, di mana engkau suka.” 16 Lalu katanya kekedua anak Lot itu dari ayah mereka. 37 Yang lebih tua me- pada Sara: ”Telah kuberikan kepada saudaramu seribu
lahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Moab; syikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang
dialah bapa orang Moab yang sekarang. 38 Yang lebih mu- yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala
dapun melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya hal engkau dibenarkan.” 17 Lalu Abraham berdoa kepada
Ben-Ami; dialah bapa bani Amon yang sekarang.
Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelekh dan isterinya
dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. 18 Sebab tadinya TUHAN telah menutup
Lalu Abraham berangkat dari situ ke Tanah Negeb
kandungan setiap perempuan di istana Abimelekh karena
dan ia menetap antara Kadesh dan Syur. Ia tinggal di
Sara, isteri Abraham itu.
2
Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sara, isterinya: ”Dia saudaraku,”
TUHAN memperhatikan Sara, seperti yang difirmankanmaka Abimelekh, raja Gerar, menyuruh mengambil Sara.
3
Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abime- Nya, dan TUHAN melakukan kepada Sara seperti yang
lekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya: ”Eng- dijanjikan-Nya. 2 Maka mengandunglah Sara, lalu ia melakau harus mati oleh karena perempuan yang telah kauam- hirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa
bil itu; sebab ia sudah bersuami.” 4 Adapun Abimelekh be- tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan
lum menghampiri Sara. Berkatalah ia: ”Tuhan! Apakah firman Allah kepadanya. 3 Abraham menamai anaknya
Engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? 5 Bukankah yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sara baginya.
orang itu sendiri mengatakan kepadaku: Dia saudaraku? 4 Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika
Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan: Ia sauda- berumur delapan hari, seperti yang diperintahkan Allah
raku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan kepadanya. 5 Adapun Abraham berumur seratus tahun,
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ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. 6 Berkatalah Sara:
”Allah telah membuat aku tertawa; setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku.” 7 Lagi katanya: ”Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham:
Sara menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya.” 8 Bertambah
besarlah anak itu dan ia disapih, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. 9 Pada
waktu itu Sara melihat, bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. 10 Berkatalah Sara kepada
Abraham: ”Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris
bersama-sama dengan anakku Ishak.” 11 Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. 12 Tetapi
Allah berfirman kepada Abraham: ”Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu; dalam segala
yang dikatakan Sara kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah
yang berasal dari Ishak. 13 Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan Kubuat menjadi suatu bangsa, karena
iapun anakmu.” 14 Keesokan harinya pagi-pagi Abraham
mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas
bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi.
Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun
Bersyeba. 15 Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, 16 dan ia duduk
agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya:
”Tidak tahan aku melihat anak itu mati.” Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. 17 Allah
mendengar suara anak itu, lalu Malaikat Allah berseru
dari langit kepada Hagar, kata-Nya kepadanya: ”Apakah
yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab
Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. 18 Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah
dia, sebab Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang
besar.” 19 Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur; ia pergi mengisi kirbatnya dengan air,
kemudian diberinya anak itu minum. 20 Allah menyertai
anak itu, sehingga ia bertambah besar; ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. 21 Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil
seorang isteri baginya dari tanah Mesir. 22 Pada waktu
itu Abimelekh, beserta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham: ”Allah menyertai engkau dalam
segala sesuatu yang engkau lakukan. 23 Oleh sebab itu,
bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau
tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anakanakku, atau kepada cucu cicitku; sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kautinggali
sebagai orang asing.” 24 Lalu kata Abraham: ”Aku bersumpah!” 25 Tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang se-
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buah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. 26 Jawab Abimelekh: ”Aku tidak tahu, siapa yang
melakukan hal itu; lagi tidak kauberitahukan kepadaku,
dan sampai hari ini belum pula kudengar.” 27 Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelekh, kemudian kedua orang itu
mengadakan perjanjian. 28 Tetapi Abraham memisahkan
tujuh anak domba betina dari domba-domba itu. 29 Lalu
kata Abimelekh kepada Abraham: ”Untuk apakah ketujuh
anak domba yang kaupisahkan ini?” 30 Jawabnya: ”Ketujuh anak domba ini harus kauterima dari tanganku untuk
menjadi tanda bukti bagiku, bahwa akulah yang menggali
sumur ini.” 31 Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Bersyeba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana.
32
Setelah mereka mengadakan perjanjian di Bersyeba, pulanglah Abimelekh beserta Pikhol, panglima tentaranya,
ke negeri orang Filistin. 33 Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Bersyeba, dan memanggil di sana
nama TUHAN, Allah yang kekal. 34 Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin.
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Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia
berfirman kepadanya: ”Abraham,” lalu sahutnya: ”Ya,
Tuhan.” 2 Firman-Nya: ”Ambillah anakmu yang tunggal
itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah
Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu.” 3 Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham,
ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang
bujangnya beserta Ishak, anaknya; ia membelah juga kayu
untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi
ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 4 Ketika pada
hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. 5 Kata Abraham
kepada kedua bujangnya itu: ”Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini; aku beserta anak ini akan pergi ke sana;
kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu.” 6 Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. 7 Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya: ”Bapa.” Sahut
Abraham: ”Ya, anakku.” Bertanyalah ia: ”Di sini sudah
ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk
korban bakaran itu?” 8 Sahut Abraham: ”Allah yang akan
menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi-Nya,
anakku.” Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.
9
Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. 10 Sesudah itu
Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau
untuk menyembelih anaknya. 11 Tetapi berserulah Malaikat TUHAN dari langit kepadanya: ”Abraham, Abraham.”
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Sahutnya: ”Ya, Tuhan.” 12 Lalu Ia berfirman: ”Jangan 9 supaya ia memberikan kepadaku gua Makhpela miliknya
bunuh anak itu dan jangan kauapa-apakan dia, sebab te- itu, yang terletak di ujung ladangnya; baiklah itu diberilah Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, kannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kudan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu buran milikku di tengah-tengah kamu.” 10 Pada waktu itu
yang tunggal kepada-Ku.” 13 Lalu Abraham menoleh dan Efron hadir di tengah-tengah bani Het. Maka jawab Efron,
melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tan- orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh bani
duknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota:
domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran 11 ”Tidak, tuanku, dengarkanlah aku; ladang itu kuberikan
pengganti anaknya. 14 Dan Abraham menamai tempat itu: kepadamu dan gua yang di sanapun kuberikan kepadamu;
”TUHAN menyediakan”; sebab itu sampai sekarang dika- di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu ketakan orang: ”Di atas gunung TUHAN, akan disediakan.” padamu; kuburkanlah isterimu yang mati itu.” 12 Lalu su15
Untuk kedua kalinya berserulah Malaikat TUHAN dari judlah Abraham di depan penduduk negeri itu 13 serta berlangit kepada Abraham, 16 kata-Nya: ”Aku bersumpah kata kepada Efron dengan didengar oleh mereka: ”Sesungdemi diri-Ku sendiri--demikianlah firman TUHAN--:Karena guhnya, jika engkau suka, dengarkanlah aku: aku membaengkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan- yar harga ladang itu; terimalah itu dari padaku, supaya
segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada- aku dapat menguburkan isteriku yang mati itu di sana.”
Ku, 17 maka Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah 14 Jawab Efron kepada Abraham: 15 ”Tuanku, dengarkadan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang nlah aku: sebidang tanah dengan harga empat ratus syikal
di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah isteitu akan menduduki kota-kota musuhnya. 18 Oleh keturu- rimu yang mati itu.” 16 Lalu Abraham menerima usul Efron,
nanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron, sebanyak yang
karena engkau mendengarkan firman-Ku.” 19 Kemudian kem- dimintanya dengan didengar oleh bani Het itu, empat rabalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka tus syikal perak, seperti yang berlaku di antara para sabersama-sama berangkat ke Bersyeba; dan Abraham ting- udagar. 17 Demikianlah ladang Efron, yang letaknya di
gal di Bersyeba. 20 Sesudah itu Abraham mendapat kabar: Makhpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang
”Juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Na- di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluhor, saudaramu: 21 Us, anak sulung, dan Bus, adiknya, dan ruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, 18 diserahkan kepada
Kemuel, ayah Aram, 22 juga Kesed, Hazo, Pildash, Yidlaf Abraham menjadi tanah belian, di depan mata bani Het
dan Betuel.” 23 Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kede- itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang
lapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara kota. 19 Sesudah itu Abraham menguburkan Sara, isteriAbraham itu. 24 Dan gundik Nahor, yang namanya Reuma, nya, di dalam gua ladang Makhpela itu, di sebelah timur
melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahash dan Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. 20 Demikianlah
Maakha.
dari pihak bani Het ladang dengan gua yang ada di sana
diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya.
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Sara hidup seratus dua puluh tujuh tahun lamanya;
itulah umur Sara. 2 Kemudian matilah Sara di KiryatArba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan, lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. 3 Sesudah itu Abraham
bangkit dan meninggalkan isterinya yang mati itu, lalu
berkata kepada bani Het: 4 ”Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu; berikanlah kiranya kuburan milik
kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat
mengantarkan dan menguburkan isteriku yang mati itu.”
5
Bani Het menjawab Abraham: 6 ”Dengarlah kepada kami,
tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah
kami; jadi kuburkanlah isterimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih, tidak akan ada seorangpun dari
kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan isterimu yang mati itu.” 7 Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada bani Het, penduduk
negeri itu, 8 serta berkata kepada mereka: ”Jika kamu
setuju, bahwa aku mengantarkan dan menguburkan isteriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar,
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Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta
diberkati TUHAN dalam segala hal. 2 Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya,
yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya:
”Baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku,
3
supaya aku mengambil sumpahmu demi TUHAN, Allah
yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang isteri
dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku
diam. 4 Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada
sanak saudaraku untuk mengambil seorang isteri bagi Ishak,
anakku.” 5 Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya: ”Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri
ini; haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri
dari mana tuanku keluar?” 6 Tetapi Abraham berkata kepadanya: ”Awas, jangan kaubawa anakku itu kembali ke
sana. 7 TUHAN, Allah yang empunya langit, yang telah
memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak
saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang
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bersumpah kepadaku, demikian: kepada keturunanmulah
akan Kuberikan negeri ini--Dialah juga akan mengutus
malaikat-Nya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat
mengambil seorang isteri dari sana untuk anakku. 8 Tetapi
jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini; hanya saja,
janganlah anakku itu kaubawa kembali ke sana.” 9 Lalu
hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha
Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal
itu. 10 Kemudian hamba itu mengambil sepuluh ekor dari
unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai
barang berharga kepunyaan tuannya; demikianlah ia berangkat menuju Aram-Mesopotamia ke kota Nahor. 11 Di
sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat
suatu sumur, pada waktu petang hari, waktu perempuanperempuan keluar untuk menimba air. 12 Lalu berkatalah
ia: ”TUHAN, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setia-Mu
kepada tuanku Abraham. 13 Di sini aku berdiri di dekat
mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini
datang keluar untuk menimba air. 14 Kiranya terjadilah
begini: anak gadis, kepada siapa aku berkata: Tolong
miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang
menjawab: Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi
minum--dialah kiranya yang Kautentukan bagi hamba-Mu,
Ishak; maka dengan begitu akan kuketahui, bahwa Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu kepada tuanku itu.”
15
Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, yang
lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, isteri Nahor, saudara Abraham; buyungnya dibawanya di atas bahunya.
16
Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki; ia turun
ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik.
17
Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta
berkata: ”Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu.” 18 Jawabnya: ”Minumlah, tuan,” maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. 19 Setelah ia selesai memberi hamba itu
minum, berkatalah ia: ”Baiklah untuk unta-untamu juga
kutimba air, sampai semuanya puas minum.” 20 Kemudian
segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta
orang itu. 21 Dan orang itu mengamat-amatinya dengan
berdiam diri untuk mengetahui apakah TUHAN membuat
perjalanannya berhasil atau tidak. 22 Setelah unta-unta
itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting
emas yang setengah syikal beratnya, dan sepasang gelang
tangan yang sepuluh syikal emas beratnya, 23 serta berkata: ”Anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku! Adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi
kami?” 24 Lalu jawabnya kepadanya: ”Ayahku Betuel, anak
Milka, yang melahirkannya bagi Nahor.” 25 Lagi kata gadis
itu: ”Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami,
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tempat bermalampun ada.” 26 Lalu berlututlah orang itu
dan sujud menyembah TUHAN, 27 serta berkata: ”Terpujilah TUHAN, Allah tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setia-Nya dari tuanku itu; dan
TUHAN telah menuntun aku di jalan ke rumah saudarasaudara tuanku ini!” 28 Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. 29 Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari ke
luar mendapatkan orang itu, ke mata air tadi, 30 sesudah
dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya, yang bunyinya: ”Begitulah dikatakan orang itu
kepadaku.” Ia mendapatkan orang itu, yang masih berdiri
di samping unta-untanya di dekat mata air itu, 31 dan berkata: ”Marilah engkau yang diberkati TUHAN, mengapa
engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu, dan juga tempat untuk unta-untamu.” 32 Masuklah
orang itu ke dalam rumah. Ditanggalkanlah pelana untaunta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu,
lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orangorang yang bersama-sama dengan dia. 33 Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu:
”Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang
kubawa ini.” Jawab Laban: ”Silakan!” 34 Lalu berkatalah
ia: ”Aku ini hamba Abraham. 35 TUHAN sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya; TUHAN
telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu
sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan,
unta dan keledai. 36 Dan Sara, isteri tuanku itu, sesudah
tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu; kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. 37 Tuanku itu telah mengambil sumpahku: Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang isteri
dari antara perempuan Kanaan, yang negerinya kudiami
ini, 38 tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang isteri bagi anakku.
39
Jawabku kepada tuanku itu: Mungkin perempuan itu
tidak mau mengikut aku. 40 Tetapi katanya kepadaku:
TUHAN, yang di hadapan-Nya aku hidup, akan mengutus malaikat-Nya menyertai engkau, dan akan membuat
perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil
bagi anakku seorang isteri dari kaumku dan dari rumah
ayahku. 41 Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu; hanya dalam
hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. 42 Dan
hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku: TUHAN,
Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya Engkau membuat
berhasil perjalanan yang kutempuh ini. 43 Di sini aku berdiri di dekat mata air ini; kiranya terjadi begini: Apabila
seorang gadis datang ke luar untuk menimba air dan aku
berkata kepadanya: Tolong berikan aku minum air sedikit
dari buyungmu itu, 44 dan ia menjawab: Minumlah, dan
untuk unta-untamu juga akan kutimba air, --dialah kira-
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nya isteri, yang telah TUHAN tentukan bagi anak tuanku
itu. 45 Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka
telah datang membawa buyung di atas bahunya, dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya:
Tolong berikan aku minum. 46 Segeralah ia menurunkan
buyung itu dari atas bahunya serta berkata: Minumlah,
dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. 47 Sesudah
itu aku bertanya kepadanya: Anak siapakah engkau? Jawabnya: Ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka.
Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan
gelang pada tangannya. 48 Kemudian berlututlah aku dan
sujud menyembah TUHAN, serta memuji TUHAN, Allah
tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang
benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku
ini bagi anaknya. 49 Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku; dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke
kiri.” 50 Lalu Laban dan Betuel menjawab: ”Semuanya ini
datangnya dari TUHAN; kami tidak dapat mengatakan
kepadamu baiknya atau buruknya. 51 Lihat, Ribka ada di
depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi
isteri anak tuanmu, seperti yang difirmankan TUHAN.”
52
Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah TUHAN.
53
Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan
perak serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu
kepada Ribka; juga kepada saudaranya dan kepada ibunya
diberikannya pemberian yang indah-indah. 54 Sesudah itu
makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang
bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ.
Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu:
”Lepaslah aku pulang kepada tuanku.” 55 Tetapi saudara
Ribka berkata, serta ibunya juga: ”Biarkanlah anak gadis
itu tinggal pada kami barang sepuluh hari lagi, kemudian
bolehlah engkau pergi.” 56 Tetapi jawabnya kepada mereka:
”Janganlah tahan aku, sedang TUHAN telah membuat
perjalananku berhasil; lepaslah aku, supaya aku pulang
kepada tuanku.” 57 Kata mereka: ”Baiklah kita panggil
anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri.” 58 Lalu
mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya: ”Maukah engkau pergi beserta orang ini?” Jawabnya: ”Mau.”
59
Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan
mereka pergi. 60 Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya: ”Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya.” 61 Lalu berkemaslah Ribka
beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik
unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. 62 Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-Roi; ia tinggal di Tanah Negeb.
63
Menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan

di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. 64 Ribka juga melayangkan pandangnya dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. 65 Katanya kepada hamba itu: ”Siapakah laki-laki
itu yang berjalan di padang ke arah kita?” Jawab hamba
itu: ”Dialah tuanku itu.” Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. 66 Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. 67 Lalu
Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara, ibunya, dan
mengambil dia menjadi isterinya. Ishak mencintainya dan
demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal.
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Abraham mengambil pula seorang isteri, namanya
Ketura. 2 Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan,
Medan, Midian, Isybak dan Suah. 3 Yoksan memperanakkan
Syeba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur,
orang Letush dan orang Leum. 4 Anak-anak Midian ialah
Efa, Efer, Henokh, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya
keturunan Ketura. 5 Abraham memberikan segala harta
miliknya kepada Ishak, 6 tetapi kepada anak-anaknya yang
diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian; kemudian ia menyuruh mereka--masih pada waktu
ia hidup--meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke Tanah Timur. 7 Abraham mencapai umur
seratus tujuh puluh lima tahun, 8 lalu ia meninggal. Ia
mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya.
9
Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismael, menguburkan dia
dalam gua Makhpela, di padang Efron bin Zohar, orang
Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre,
10
yang telah dibeli Abraham dari bani Het; di sanalah terkubur Abraham dan Sara isterinya. 11 Setelah Abraham
mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu; dan Ishak
diam dekat sumur Lahai-Roi. 12 Inilah keturunan Ismael,
anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar,
perempuan Mesir, hamba Sara itu. 13 Inilah nama anakanak Ismael, disebutkan menurut urutan lahirnya: Nebayot, anak sulung Ismael, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam, 14 Misyma, Duma, Masa, 15 Hadad, Tema, Yetur, Nafish dan Kedma. 16 Itulah anak-anak Ismael, dan itulah
nama-nama mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, dua belas orang raja, masingmasing dengan sukunya. 17 Umur Ismael ialah seratus tiga
puluh tujuh tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati
dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. 18 Mereka itu
mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya
di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap
berhadapan dengan semua saudara mereka. 19 Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. 20 Dan Ishak berumur empat puluh tahun,
ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan-Aram,
saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya
menjadi isterinya. 21 Berdoalah Ishak kepada TUHAN untuk isterinya, sebab isterinya itu mandul; TUHAN menga-
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bulkan doanya, sehingga Ribka, isterinya itu, mengandung.
22
Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata: ”Jika demikian halnya, mengapa aku
hidup?” Dan ia pergi meminta petunjuk kepada TUHAN.
23
Firman TUHAN kepadanya: ”Dua bangsa ada dalam
kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari
dalam rahimmu; suku bangsa yang satu akan lebih kuat
dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba
kepada anak yang muda.” 24 Setelah genap harinya untuk
bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. 25 Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu; sebab itu ia dinamai
Esau. 26 Sesudah itu keluarlah adiknya; tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur enam puluh tahun pada waktu mereka lahir. 27 Lalu
bertambah besarlah kedua anak itu: Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di
padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang
suka tinggal di kemah. 28 Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih
kepada Yakub. 29 Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. 30 Kata Esau kepada Yakub: ”Berikanlah kiranya
aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena
aku lelah.” Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom.
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Tetapi kata Yakub: ”Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu.” 32 Sahut Esau: ”Sebentar lagi aku akan mati;
apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?” 33 Kata Yakub: ”Bersumpahlah dahulu kepadaku.” Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya
kepadanya. 34 Lalu Yakub memberikan roti dan masakan
kacang merah itu kepada Esau; ia makan dan minum, lalu
berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan
hak kesulungan itu.
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Maka timbullah kelaparan di negeri itu. --Ini bukan
kelaparan yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman
Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, kepada Abimelekh, raja orang Filistin. 2 Lalu TUHAN menampakkan
diri kepadanya serta berfirman: ”Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan Kukatakan kepadamu.
3
Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka Aku
akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan Kuberikan seluruh negeri ini, dan Aku akan menepati sumpah yang telah
Kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. 4 Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit; Aku
akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini,
dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, 5 karena Abraham telah mendengarkan firmanKu dan memelihara kewajibannya kepada-Ku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku.” 6 Jadi tinggallah
Ishak di Gerar. 7 Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang isterinya, berkatalah ia: ”Dia saudaraku,”
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sebab ia takut mengatakan: ”Ia isteriku,” karena pikirnya: ”Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat
ini karena Ribka, sebab elok parasnya.” 8 Setelah beberapa
lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya
Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, isterinya.
9
Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata: ”Sesungguhnya dia isterimu, masakan engkau berkata: Dia saudaraku?” Jawab Ishak kepadanya: ”Karena pikirku: Janganjangan aku mati karena dia.” 10 Tetapi Abimelekh berkata:
”Apakah juga yang telah kauperbuat ini terhadap kami?
Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur
dengan isterimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami.” 11 Lalu Abimelekh memberi
perintah kepada seluruh bangsa itu: ”Siapa yang mengganggu orang ini atau isterinya, pastilah ia akan dihukum
mati.” 12 Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam
tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat; sebab ia diberkati TUHAN. 13 Dan orang itu menjadi kaya,
bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat
kaya. 14 Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan
lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. 15 Segala sumur, yang digali
dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. 16 Lalu kata Abimelekh kepada Ishak: ”Pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi
jauh lebih berkuasa dari pada kami.” 17 Jadi pergilah Ishak
dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. 18 Kemudian Ishak menggali kembali sumursumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan
yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham
mati; disebutkannyalah nama sumur-sumur itu menurut
nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. 19 Ketika
hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. 20 Lalu
bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala
Ishak. Kata mereka: ”Air ini kepunyaan kami.” Dan Ishak
menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. 21 Kemudian mereka menggali sumur
lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak
menamai sumur itu Sitna. 22 Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka
tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan
ia berkata: ”Sekarang TUHAN telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di
negeri ini.” 23 Dari situ ia pergi ke Bersyeba. 24 Lalu pada
malam itu TUHAN menampakkan diri kepadanya serta
berfirman: ”Akulah Allah ayahmu Abraham; janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau; Aku akan memberkati
engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hamba-Ku itu.” 25 Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama TUHAN. Ia memasang
kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur
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di situ. 26 Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikhol, kepala pasukannya. 27 Tetapi kata Ishak kepada mereka: ”Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku, dan telah menyuruh aku keluar
dari tanahmu?” 28 Jawab mereka: ”Kami telah melihat sendiri, bahwa TUHAN menyertai engkau; sebab itu kami
berkata: baiklah kita mengadakan sumpah setia, antara
kami dan engkau; dan baiklah kami mengikat perjanjian
dengan engkau, 29 bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau,
dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan
membiarkan engkau pergi dengan damai; bukankah engkau sekarang yang diberkati TUHAN.” 30 Kemudian Ishak
mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan
dan minum. 31 Keesokan harinya pagi-pagi bersumpahsumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka,
dan mereka meninggalkan dia dengan damai. 32 Pada hari
itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya: ”Kami telah mendapat air.” 33 Lalu dinamainyalah sumur itu Syeba. Sebab itu nama kota itu
adalah Bersyeba, sampai sekarang. 34 Ketika Esau telah
berumur empat puluh tahun, ia mengambil Yudit, anak
Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi isterinya. 35 Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka.

yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. 12 Mungkin
ayahku akan meraba aku; maka nanti ia akan menyangka
bahwa aku mau memperolok-olokkan dia; dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan
berkat.” 13 Tetapi ibunya berkata kepadanya: ”Akulah yang
menanggung kutuk itu, anakku; dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu.” 14 Lalu ia
pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya
kepada ibunya; sesudah itu ibunya mengolah makanan
yang enak, seperti yang digemari ayahnya. 15 Kemudian
Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau,
anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu
disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. 16 Dan
kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan
Yakub dan pada lehernya yang licin itu. 17 Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub, anaknya. 18 Demikianlah Yakub
masuk ke tempat ayahnya serta berkata: ”Bapa!” Sahut
ayahnya: ”Ya, anakku; siapakah engkau?” 19 Kata Yakub
kepada ayahnya: ”Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan, seperti yang bapa katakan kepadaku. Bangunlah,
duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini,
agar bapa memberkati aku.” 20 Lalu Ishak berkata kepada
anaknya itu: ”Lekas juga engkau mendapatnya, anakku!”
Jawabnya: ”Karena TUHAN, Allahmu, membuat aku mencapai tujuanku.” 21 Lalu kata Ishak kepada Yakub: ”Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau,
apakah engkau ini anakku Esau atau bukan.” 22 Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabaKetika Ishak sudah tua, dan matanya telah kabur, senya serta berkata: ”Kalau suara, suara Yakub; kalau tahingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau,
ngan, tangan Esau.” 23 Jadi Ishak tidak mengenal dia, kaanak sulungnya, serta berkata kepadanya: ”Anakku.” Sarena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya.
hut Esau: ”Ya, bapa.” 2 Berkatalah Ishak: ”Lihat, aku suIshak hendak memberkati dia, 24 tetapi ia masih bertanya:
dah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. 3 Maka se”Benarkah engkau ini anakku Esau?” Jawabnya: ”Ya!”
karang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, 25
Lalu berkatalah Ishak: ”Dekatkanlah makanan itu kepergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang;
padaku,
supaya kumakan daging buruan masakan anakku,
4
olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugeagar aku memberkati engkau.” Jadi didekatkannyalah mamari, sesudah itu bawalah kepadaku, supaya kumakan,
kanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga
agar aku memberkati engkau, sebelum aku mati.” 5 Tetapi
anggur kepadanya, lalu ia minum. 26 Berkatalah Ishak,
Ribka mendengarkannya, ketika Ishak berkata kepada Esau,
ayahnya, kepadanya: ”Datanglah dekat-dekat dan ciumanaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor
lah aku, anakku.” 27 Lalu datanglah Yakub dekat-dekat
6
binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah
dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau
Ribka kepada Yakub, anaknya: ”Telah kudengar ayahmu
pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya: ”Sesung7
berkata kepada Esau, kakakmu: Bawalah bagiku seekor
guhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang dibinatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak,
berkati TUHAN. 28 Allah akan memberikan kepadamu emsupaya kumakan, dan supaya aku memberkati engkau di
bun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan
hadapan TUHAN, sebelum aku mati. 8 Maka sekarang,
gandum serta anggur berlimpah-limpah. 29 Bangsa-bangsa
anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperinakan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sutahkan kepadamu. 9 Pergilah ke tempat kambing domba
jud kepadamu; jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan
kita, ambillah dari sana dua anak kambing yang baik,
anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengmaka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak
utuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati
10
Bawalah itu
bagi ayahmu, seperti yang digemarinya.
engkau, diberkatilah ia.” 30 Setelah Ishak selesai memberkepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan
kati engkau, sebelum ia mati.” 11 Lalu kata Yakub kepada
Ishak, ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya, dari berburu.
Ribka, ibunya: ”Tetapi Esau, kakakku, adalah seorang

27

28

1. KEJADIAN

31

ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup
lagi?”

Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya: ”Bapa,
bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu,
agar engkau memberkati aku.” 32 Tetapi kata Ishak, ayahnya, kepadanya: ”Siapakah engkau ini?” Sahutnya: ”Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau.” 33 Lalu terkejutlah
Ishak dengan sangat serta berkata: ”Siapakah gerangan
dia, yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya, sebelum
engkau datang, dan telah memberkati dia; dan dia akan tetap orang yang diberkati.” 34 Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat
keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya: ”Berkatilah aku ini juga, ya bapa!” 35 Jawab ayahnya: ”Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah
merampas berkat yang untukmu itu.” 36 Kata Esau: ”Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah dua kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku.” Lalu katanya: ”Apakah bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?”
37
Lalu Ishak menjawab Esau, katanya: ”Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya,
dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur; maka
kepadamu, apa lagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?”
38
Kata Esau kepada ayahnya: ”Hanya berkat yang satu
itukah ada padamu, ya bapa? Berkatilah aku ini juga, ya
bapa!” Dan dengan suara keras menangislah Esau. 39 Lalu
Ishak, ayahnya, menjawabnya: ”Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi
dan jauh dari embun dari langit di atas. 40 Engkau akan
hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba
adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan
kuk itu dari tengkukmu.” 41 Esau menaruh dendam kepada
Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya
kepadanya, lalu ia berkata kepada dirinya sendiri: ”Harihari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan
lama lagi; pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh.” 42 Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil
Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya: ”Esau,
kakakmu, bermaksud membalas dendam membunuh engkau. 43 Jadi sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku,
bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku,
ke Haran, 44 dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman 45 dan kemarahan kakakmu itu
surut dari padamu, dan ia lupa apa yang telah engkau
perbuat kepadanya; kemudian aku akan menyuruh orang
menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?” 46 Kemudian
Ribka berkata kepada Ishak: ”Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu; jikalau Yakub juga
mengambil seorang isteri dari antara perempuan negeri

28

Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati
dia serta memesankan kepadanya, katanya: ”Janganlah
mengambil isteri dari perempuan Kanaan. 2 Bersiaplah,
pergilah ke Padan-Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu,
dan ambillah dari situ seorang isteri dari anak-anak Laban,
saudara ibumu. 3 Moga-moga Allah Yang Mahakuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi
sekumpulan bangsa-bangsa. 4 Moga-moga Ia memberikan
kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta
kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini
yang kaudiami sebagai orang asing, yang telah diberikan
Allah kepada Abraham.” 5 Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan-Aram, kepada
Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka ibu
Yakub dan Esau. 6 Ketika Esau melihat, bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan-Aram
untuk mengambil isteri dari situ--pada waktu ia memberkatinya ia telah memesankan kepada Yakub: ”Janganlah
ambil isteri dari antara perempuan Kanaan” -- 7 dan bahwa
Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya, dan
pergi ke Padan-Aram, 8 maka Esaupun menyadari, bahwa
perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak, ayahnya.
9
Sebab itu ia pergi kepada Ismael dan mengambil Mahalat
menjadi isterinya, di samping kedua isterinya yang telah
ada. Mahalat adalah anak Ismael anak Abraham, adik Nebayot. 10 Maka Yakub berangkat dari Bersyeba dan pergi
ke Haran. 11 Ia sampai di suatu tempat, dan bermalam
di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil
sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya
sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat
itu. 12 Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu.
13
Berdirilah TUHAN di sampingnya dan berfirman: ”Akulah TUHAN, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak;
tanah tempat engkau berbaring ini akan Kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. 14 Keturunanmu akan
menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan
mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan,
dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi
akan mendapat berkat. 15 Sesungguhnya Aku menyertai
engkau dan Aku akan melindungi engkau, ke manapun
engkau pergi, dan Aku akan membawa engkau kembali ke
negeri ini, sebab Aku tidak akan meninggalkan engkau,
melainkan tetap melakukan apa yang Kujanjikan kepadamu.” 16 Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah
ia: ”Sesungguhnya TUHAN ada di tempat ini, dan aku
tidak mengetahuinya.” 17 Ia takut dan berkata: ”Alangkah
dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini
pintu gerbang sorga.” 18 Keesokan harinya pagi-pagi Yakub
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mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan
mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. 19 Ia menamai tempat itu Betel; dahulu nama kota
itu Lus. 20 Lalu bernazarlah Yakub: ”Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh
ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, 21 sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka TUHAN akan menjadi Allahku. 22 Dan
batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah
Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku
akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepada-Mu.”
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Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi
ke negeri Bani Timur. 2 Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada
tiga kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya, sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulankumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar; 3 dan apabila segala kumpulan kambing
domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembalagembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu
kambing domba itu diberi minum; kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. 4 Bertanyalah
Yakub kepada mereka: ”Saudara-saudara, dari manakah
kamu ini?” Jawab mereka: ”Kami ini dari Haran.” 5 Lagi
katanya kepada mereka: ”Kenalkah kamu Laban, cucu
Nahor?” Jawab mereka: ”Kami kenal.” 6 Selanjutnya katanya kepada mereka: ”Selamatkah ia?” Jawab mereka:
”Selamat! Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan,
Rahel, dengan kambing dombanya.” 7 Lalu kata Yakub:
”Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan
ternak; berilah minum kambing dombamu itu, kemudian
pergilah menggembalakannya lagi.” 8 Tetapi jawab mereka:
”Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan
binatang itu belum berkumpul; barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami.” 9 Selagi ia berkata-kata dengan mereka,
datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab
dialah yang menggembalakannya. 10 Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing
domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan
batu itu dari mulut sumur, dan memberi minum kambing
domba itu. 11 Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. 12 Lalu Yakub menceritakan
kepada Rahel, bahwa ia sanak saudara ayah Rahel, dan
anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. 13 Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian
membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan
segala hal ihwalnya kepada Laban. 14 Kata Laban kepadanya: ”Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan
aku.” Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. 15 Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub: ”Ma-

sakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku
apa yang patut menjadi upahmu.” 16 Laban mempunyai
dua anak perempuan; yang lebih tua namanya Lea dan
yang lebih muda namanya Rahel. 17 Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya.
18
Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata: ”Aku
mau bekerja padamu tujuh tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu.” 19 Sahut Laban:
”Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu dari pada kepada
orang lain; maka tinggallah padaku.” 20 Jadi bekerjalah Yakub tujuh tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang tujuh tahun itu dianggapnya seperti beberapa
hari saja, karena cintanya kepada Rahel. 21 Sesudah itu
berkatalah Yakub kepada Laban: ”Berikanlah kepadaku
bakal isteriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia.” 22 Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu, dan mengadakan perjamuan. 23 Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea,
anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakubpun
menghampiri dia. 24 Lagipula Laban memberikan Zilpa,
budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi
budaknya. 25 Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa
itu Lea! Lalu berkatalah Yakub kepada Laban: ”Apakah
yang kauperbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?” 26 Jawab Laban: ”Tidak biasa orang berbuat
demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih
dahulu dari pada kakaknya. 27 Genapilah dahulu tujuh
hari perkawinanmu dengan anakku ini; kemudian anakku
yang lainpun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal
engkau bekerja pula padaku tujuh tahun lagi.” 28 Maka Yakub berbuat demikian; ia menggenapi ketujuh hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi isterinya. 29 Lagipula
Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada
Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. 30 Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel
dari pada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada
Laban tujuh tahun lagi. 31 Ketika TUHAN melihat, bahwa
Lea tidak dicintai, dibuka-Nyalah kandungannya, tetapi
Rahel mandul. 32 Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ruben, sebab katanya: ”Sesungguhnya TUHAN telah memperhatikan kesengsaraanku; sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku.” 33 Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang
anak laki-laki, maka ia berkata: ”Sesungguhnya, TUHAN
telah mendengar, bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikanNya pula anak ini kepadaku.” Maka ia menamai anak itu
Simeon. 34 Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: ”Sekali ini suamiku
akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan
tiga anak laki-laki baginya.” Itulah sebabnya ia menamai
anak itu Lewi. 35 Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan
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Yakub. 20 Berkatalah Lea: ”Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku; sekali ini suamiku akan tinggal
bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan
enam orang anak laki-laki baginya.” Maka ia menamai
anak itu Zebulon. 21 Sesudah itu ia melahirkan seorang
anak perempuan dan menamai anak itu Dina. 22 Lalu
Ketika dilihat Rahel, bahwa ia tidak melahirkan anak
ingatlah Allah akan Rahel; Allah mendengarkan permohobagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu bernannya serta membuka kandungannya. 23 Maka mengankata kepada Yakub: ”Berikanlah kepadaku anak; kalau
dunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bertidak, aku akan mati.” 2 Maka bangkitlah amarah Yakub
katalah ia: ”Allah telah menghapuskan aibku.” 24 Maka ia
terhadap Rahel dan ia berkata: ”Akukah pengganti Allah,
menamai anak itu Yusuf, sambil berkata: ”Mudah-mudahan
yang telah menghalangi engkau mengandung?” 3 Kata RaTUHAN menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku.”
hel: ”Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia, su- 25
Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh
pada
Laban: ”Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke
dia akupun mempunyai keturunan.” 4 Maka diberikannyatempat kelahiranku dan ke negeriku. 26 Berikanlah isterilah Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi isteriisteriku dan anak-anakku, yang menjadi upahku selama
nya dan Yakub menghampiri budak itu. 5 Bilha menganaku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau
dung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub.
tahu,
betapa keras aku bekerja padamu.” 27 Tetapi Laban
6
Berkatalah Rahel: ”Allah telah memberikan keadilan keberkata kepadanya: ”Sekiranya aku mendapat kasihmu!
padaku, juga telah didengarkan-Nya permohonanku dan
Telah nyata kepadaku, bahwa TUHAN memberkati aku
diberikan-Nya kepadaku seorang anak laki-laki.” Itulah sekarena engkau.” 28 Lagi katanya: ”Tentukanlah upahmu
babnya ia menamai anak itu Dan. 7 Mengandung pulalah
yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya.” 29 Sahut
Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak lakiYakub kepadanya: ”Engkau sendiri tahu, bagaimana aku
laki yang kedua bagi Yakub. 8 Berkatalah Rahel: ”Aku
bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam
telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan akupun
penjagaanku, 30 sebab harta milikmu tidak begitu banyak
menang.” Maka ia menamai anak itu Naftali. 9 Ketika disebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang delihat Lea, bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah
ngan sangat, dan TUHAN telah memberkati engkau sejak
Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yaaku berada di sini; jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk
kub menjadi isterinya. 10 Dan Zilpa, budak perempuan
rumah
tanggaku sendiri?” 31 Kata Laban: ”Apakah yang
Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. 11 Berkatalah
harus kuberikan kepadamu?” Jawab Yakub: ”Tidak usah
Lea: ”Mujur telah datang.” Maka ia menamai anak itu
kauberikan apa-apa kepadaku; aku mau lagi menggembaGad. 12 Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan
lakan
kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau
anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. 13 Berkatalah Lea:
mengizinkan hal ini kepadaku: 32 Hari ini aku akan lewat
”Aku ini berbahagia! Tentulah perempuan-perempuan akan
dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan
menyebutkan aku berbahagia.” Maka ia menamai anak
mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintikitu Asyer. 14 Ketika Ruben pada musim menuai gandum
bintik dan berbelang-belang; segala domba yang hitam
pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah dudan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintikdaim, lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Kata Rahel
bintik, itulah upahku. 33 Dan kejujuranku akan terbukti di
kepada Lea: ”Berilah aku beberapa buah dudaim yang dikemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku:
dapat oleh anakmu itu.” 15 Jawab Lea kepadanya: ”Apakah
Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang
belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula
di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di anmau mengambil lagi buah dudaim anakku?” Kata Rahel:
tara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku.” 34 Kemudian
”Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam
kata Laban: ”Baik, jadilah seperti perkataanmu itu.” 35 Lalu
ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu.” 16 Ketika Yadiasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan
kub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea
yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala
mendapatkannya, sambil berkata: ”Engkau harus singkambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kugala yang ada warna putih pada badannya, serta segala
sewa dengan buah dudaim anakku.” Sebab itu tidurlah
yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah
17
Lalu Allah menYakub dengan Lea pada malam itu.
semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. 36 Kemudian
dengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan meLaban menentukan jarak tiga hari perjalanan jauhnya anlahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. 18 Lalu
tara dia dan Yakub, maka tetaplah Yakub menggembakata Lea: ”Allah telah memberi upahku, karena aku telakan kambing domba yang tinggal itu. 37 Lalu Yakub
lah memberi budakku perempuan kepada suamiku.” Maka
mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam
ia menamai anak itu Isakhar. 19 Kemudian Lea mengandan pohon berangan, dikupasnyalah dahan-dahan itu sedung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi
seorang anak laki-laki, maka ia berkata: ”Sekali ini aku
akan bersyukur kepada TUHAN.” Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan
lagi.
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hingga berbelang-belang, sampai yang putihnya kelihatan. domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang38
Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam belang, sebab telah Kulihat semua yang dilakukan oleh
palungan, dalam tempat minum, ke mana kambing domba Laban itu kepadamu. 13 Akulah Allah yang di Betel itu,
itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau
itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada bernazar kepada-Ku; maka sekarang, bersiaplah engkau,
waktu datang minum. 39 Jika kambing domba itu berke- pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saulamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng- daramu.” 14 Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya:
coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. 40 Kemudian ”Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam
Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-rumah ayah kami? 15 Bukankah kami ini dianggapnya sekepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng bagai orang asing, karena ia telah menjual kami? Juga
dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. 16 Tetapi seLaban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan he- gala kekayaan, yang telah diambil Allah dari ayah kami,
wan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kam- adalah milik kami dan anak-anak kami; maka sekarang,
bing domba Laban. 41 Dan setiap kali, apabila berkela- perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu.” 17 Lalu
min kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan isteridahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kam- isterinya ke atas unta, 18 digiringnya seluruh ternaknya dan
bing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunya42
Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia annya, yang telah diperolehnya di Padan-Aram, dengan
tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi he- maksud pergi kepada Ishak, ayahnya, ke tanah Kanaan.
wan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. 19 Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba43
Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan nya. 20 Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dedan laki-laki, unta dan keledai.
ngan tidak memberitahukan kepadanya, bahwa ia mau lari.
21
Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat, menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju
Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berpegunungan Gilead. 22 Ketika pada hari ketiga dikabarkan
kata demikian: ”Yakub telah mengambil segala harta milik
kepada Laban, bahwa Yakub telah lari, 23 dibawanyalah
ayah kita dan dari harta itulah ia membangun segala kekasanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub tujuh
yaannya.” 2 Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban,
hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pebahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadagunungan Gilead. 24 Pada waktu malam datanglah Allah
nya. 3 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Yakub: ”Puladalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta
nglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu,
berfirman kepadanya: ”Jagalah baik-baik, supaya engkau
dan Aku akan menyertai engkau.” 4 Sesudah itu Yakub mejangan mengatai Yakub dengan sepatah katapun.” 25 Ketika
nyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang,
Laban sampai kepada Yakub, --Yakub telah memasang keke tempat kambing dombanya, 5 lalu ia berkata kepada
mahnya di pegunungan, juga Laban dengan sanak saudamereka: ”Telah kulihat dari muka ayahmu, bahwa ia tiranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead-dak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah 26
berkatalah Laban kepada Yakub: ”Apakah yang kauayahku menyertai aku. 6 Juga kamu sendiri tahu, bahwa
perbuat
ini, maka engkau mengakali aku dan mengangkut
aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. 7 Tetapi
anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan? 27 Mengapa
ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah sepuluh
engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan
kau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku menghan8
dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata: yang
tarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan reberbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala
bana dan kecapi? 28 Lagipula engkau tidak memberikan
kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik;
aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan
dan apabila ia berkata: yang bercoreng-corenglah akan
anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu
menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh
itu. 29 Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, te9
anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengtapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam:
ambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. 10 Pada
Jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan
suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin,
sepatah katapun. 30 Maka sekarang, kalau memang engmaka aku bermimpi dan melihat, bahwa jantan-jantan
kau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke ruyang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintikmah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?”
11
Dan Malaikat Allah ber- 31
bintik dan berbelang-belang.
Lalu Yakub menjawab Laban: ”Aku takut, karena pifirman kepadaku dalam mimpi itu: Yakub! Jawabku: Ya
kirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu
12
Lalu Ia berfirman: Angkatlah mukamu dan
Tuhan!
dari padaku. 32 Tetapi pada siapa engkau menemui dewalihatlah, bahwa segala jantan yang menjantani kambing
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dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan
saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan
ambillah barangmu.” Sebab Yakub tidak tahu, bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. 33 Lalu masuklah Laban ke
dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu
tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. 34 Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana
untanya, dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. 35 Lalu
kata Rahel kepada ayahnya: ”Janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab
aku sedang haid.” Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. 36 Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada
Laban: ”Apakah kesalahanku, apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu? 37 Engkau telah menggeledah segala barangku, sekarang apakah yang kautemui dari
segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan
saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. 38 Selama dua puluh
tahun ini aku bersama-sama dengan engkau; domba dan
kambing betinamu tidak pernah keguguran dan jantan
dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. 39 Yang
diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya; yang dicuri orang,
baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut dari padaku. 40 Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh dari
pada tertidur. 41 Selama dua puluh tahun ini aku di rumahmu; aku telah bekerja padamu empat belas tahun
lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan enam tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah sepuluh kali mengubah upahku. 42 Seandainya Allah ayahku,
Allah Abraham dan Yang Disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku
pergi dengan tangan hampa; tetapi kesengsaraanku dan
jerih payahku telah diperhatikan Allah dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam.” 43 Lalu Laban menjawab Yakub: ”Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak
lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala
yang kaulihat di sini adalah milikku; jadi apakah yang
dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau
kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? 44 Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau.” 45 Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. 46 Selanjutnya berkatalah Yakub
kepada sanak saudaranya: ”Kumpulkanlah batu.” Maka
mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. 47 Laban
menamai timbunan batu itu Yegar-Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. 48 Lalu kata Laban: ”Timbunan
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batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku
dan engkau.” Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya
Galed, 49 dan juga Mizpa, sebab katanya: ”TUHAN kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. 50 Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika
engkau mengambil isteri lain di samping anak-anakku itu,
ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga
yang menjadi saksi antara aku dan engkau.” 51 Selanjutnya
kata Laban kepada Yakub: ”Inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau-- 52 timbunan
batu dan tugu inilah menjadi kesaksian, bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkaupun tidak akan melewati timbunan
batu dan tugu ini mendapatkan aku, dengan berniat jahat. 53 Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita.” Lalu Yakub bersumpah demi Yang Disegani oleh Ishak, ayahnya. 54 Dan
Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung
itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. 55 Keesokan
harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anakanaknya serta memberkati mereka, kemudian pulanglah
Laban kembali ke tempat tinggalnya.
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Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah
malaikat-malaikat Allah dengan dia. 2 Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia: ”Ini bala tentara Allah.” Sebab
itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. 3 Sesudah itu
Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom.
4
Ia memerintahkan kepada mereka: ”Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau: Beginilah kata hambamu Yakub: Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang
asing dan diam di situ selama ini. 5 Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak lakilaki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan
hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu.”
6
Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan
berkata: ”Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada
Esau, dan iapun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh empat ratus orang.” 7 Lalu sangat takutlah Yakub
dan merasa sesak hati; maka dibaginyalah orang-orangnya
yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu
sapi dan untanya menjadi dua pasukan. 8 Sebab pikirnya:
”Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga
terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput.” 9 Kemudian berkatalah Yakub: ”Ya Allah nenekku
Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya TUHAN, yang telah
berfirman kepadaku: Pulanglah ke negerimu serta kepada
sanak saudaramu dan Aku akan berbuat baik kepadamu-10
sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hambaMu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu
aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang te-
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lah menjadi dua pasukan. 11 Lepaskanlah kiranya aku dari
tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga
ibu-ibu dengan anak-anaknya. 12 Bukankah Engkau telah
berfirman: Tentu Aku akan berbuat baik kepadamu dan
menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung.” 13 Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk
Esau, kakaknya, 14 yaitu dua ratus kambing betina dan
dua puluh kambing jantan, dua ratus domba betina dan
dua puluh domba jantan, 15 tiga puluh unta yang sedang
menyusui beserta anak-anaknya, empat puluh lembu betina dan sepuluh lembu jantan, dua puluh keledai betina
dan sepuluh keledai jantan. 16 Diserahkannyalah semuanya
itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka: ”Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak
antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain.”
17
Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka: ”Apabila Esau, kakakku, bertemu dengan engkau dan bertanya
kepadamu: Siapakah tuanmu? dan ke manakah engkau
pergi? dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?
-- 18 jawablah: milik hambamu Yakub; inilah persembahan
yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiripun
ada di belakang kami.” 19 Begitulah diperintahkannya baik
kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan
hewan itu, katanya: ”Seperti perkataanku tadilah kamu
katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia;
20
dan kamu harus mengatakan juga: Hambamu Yakub
sendiri ada di belakang kami.” Sebab pikir Yakub: ”Baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang
diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya; mungkin ia akan menerima aku dengan
baik.” 21 Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. 22 Pada malam itu Yakub bangun dan ia
membawa kedua isterinya, kedua budaknya perempuan
dan kesebelas anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. 23 Sesudah ia menyeberangkan
mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. 24 Lalu
tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. 25 Ketika orang
itu melihat, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, ketika ia bergulat dengan orang
itu. 26 Lalu kata orang itu: ”Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing.” Sahut Yakub: ”Aku tidak
akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku.” 27 Bertanyalah orang itu kepadanya: ”Siapakah namamu?” Sahutnya: ”Yakub.” 28 Lalu kata orang itu:
”Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel,
sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manu-

sia, dan engkau menang.” 29 Bertanyalah Yakub: ”Katakanlah juga namamu.” Tetapi sahutnya: ”Mengapa engkau menanyakan namaku?” Lalu diberkatinyalah Yakub
di situ. 30 Yakub menamai tempat itu Pniel, sebab katanya: ”Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi
nyawaku tertolong!” 31 Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Pniel; dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. 32 Itulah sebabnya sampai
sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena Dia telah memukul sendi
pangkal paha Yakub, pada otot pangkal pahanya.

33

Yakubpun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh empat ratus orang.
Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua
budak perempuan itu. 2 Ia menempatkan budak-budak
perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea
beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. 3 Dan ia sendiri berjalan
di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah tujuh kali,
hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. 4 Tetapi Esau
berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka.
5
Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah
perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya: ”Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?” Jawab Yakub: ”Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah
kepada hambamu ini.” 6 Sesudah itu mendekatlah budakbudak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka
sujud. 7 Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan
merekapun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta
Rahel, dan mereka juga sujud. 8 Berkatalah Esau: ”Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan, yang telah bertemu dengan aku tadi?” Jawabnya: ”Untuk mendapat kasih tuanku.” 9 Tetapi kata Esau: ”Aku mempunyai banyak,
adikku; peganglah apa yang ada padamu.” 10 Tetapi kata
Yakub: ”Janganlah kiranya demikian; jikalau aku telah
mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku
serasa melihat wajah Allah, dan engkaupun berkenan menyambut aku. 11 Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan akupun mempunyai
segala-galanya.” Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau, sehingga
diterimanya. 12 Kata Esau: ”Baiklah kita berangkat berjalan terus; aku akan menyertai engkau.” 13 Tetapi Yakub
berkata kepadanya: ”Tuanku maklum, bahwa anak-anak
ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui, jika
diburu-buru, satu hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. 14 Biarlah kiranya tuanku berjalan
lebih dahulu dari hambamu ini dan aku mau dengan hatihati beringsut maju menurut langkah hewan, yang ber-
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jalan di depanku dan menurut langkah anak-anak, sampai
aku tiba pada tuanku di Seir.” 15 Lalu kata Esau: ”Kalau
begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari
pengiringku.” Tetapi Yakub berkata: ”Tidak usah demikian! Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja.” 16 Jadi
pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. 17 Tetapi
Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan
untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. 18 Dalam perjalanannya
dari Padan-Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikhem, di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur
kota itu. 19 Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor,
bapa Sikhem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya, dengan harga seratus kesita. 20 Ia mendirikan mezbah
di situ dan dinamainya itu: ”Allah Israel ialah Allah.”
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Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea
yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuanperempuan di negeri itu. 2 Ketika itu terlihatlah ia oleh
Sikhem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu, lalu
Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. 3 Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub; ia cinta kepada
gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. 4 Sebab itu
berkatalah Sikhem kepada Hemor, ayahnya: ”Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi isteriku.” 5 Kedengaranlah kepada Yakub, bahwa Sikhem mencemari Dina. Tetapi anakanaknya ada di padang menjaga ternaknya, jadi Yakub
mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. 6 Lalu Hemor ayah Sikhem, pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. 7 Sementara itu anak-anak Yakub pulang
dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu orangorang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikhem telah
berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa
anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak
patut dilakukan. 8 Berbicaralah Hemor kepada mereka itu:
”Hati Sikhem anakku mengingini anakmu; kiranya kamu
memberikan dia kepadanya menjadi isterinya 9 dan biarlah kita ambil-mengambil: berikanlah gadis-gadis kamu
kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. 10 Tinggallah
pada kami: negeri ini terbuka untuk kamu; tinggallah
di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini.” 11 Lalu Sikhem berkata kepada ayah anak itu
dan kepada kakak-kakaknya: ”Biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang
kamu minta; 12 walaupun kamu bebankan kepadaku uang
jujuran dan uang mahar seberapa banyakpun, aku akan
memberikan apa yang kamu minta; tetapi berilah gadis itu
kepadaku menjadi isteriku.” 13 Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikhem dan Hemor, ayahnya, dengan tipu muslihat.
Karena Sikhem telah mencemari Dina, adik mereka itu,
14
berkatalah mereka kepada kedua orang itu: ”Kami tidak
dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi
kami. 15 Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetu-
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jui permintaanmu: kamu harus sama seperti kami, yaitu
setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, 16 barulah
kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan
mengambil gadis-gadis kamu; maka kami akan tinggal padamu, dan kita akan menjadi satu bangsa. 17 Tetapi jika
kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak
itu, lalu pergi.” 18 Lalu Hemor dan Sikhem, anak Hemor,
menyetujui usul mereka. 19 Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub, lagipula ia seorang yang paling dihormati di antara
seluruh kaum keluarganya. 20 Lalu pergilah Hemor dan
Sikhem, anaknya itu, ke pintu gerbang kota mereka dan
mereka berbicara kepada penduduk kota itu: 21 ”Orangorang itu mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka
tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas; bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi isteri kita dan
kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka.
22
Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju
tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi
satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. 23 Ternak mereka, harta
benda mereka dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita.” 24 Maka usul Hemor dan Sikhem, anaknya
itu, didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul
di pintu gerbang kota itu, lalu disunatlah setiap laki-laki,
yakni setiap orang dewasa di kota itu. 25 Pada hari ketiga,
ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua
orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak
Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. 26 Juga Hemor dan Sikhem, anaknya,
dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikhem, lalu pergi. 27 Kemudian
datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang
terbunuh itu, lalu menjarah kota itu, karena adik mereka
telah dicemari. 28 Kambing dombanya dan lembu sapinya,
keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu
dibawa mereka; 29 segala kekayaannya, semua anaknya dan
perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. 30 Yakub berkata kepada
Simeon dan Lewi: ”Kamu telah mencelakakan aku dengan
membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya; apabila mereka bersekutu melawan
kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita
akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku.” 31 Tetapi jawab mereka: ”Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai
seorang perempuan sundal!”

35Allah berfirman kepada Yakub: ”Bersiaplah, pergi-
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lah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengabagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu, ke- ranlah hal itu kepada Israel. (35-22b) Adapun anak-anak
tika engkau lari dari Esau, kakakmu.” 2 Lalu berkatalah lelaki Yakub dua belas orang jumlahnya. 23 Anak-anak Lea
Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi,
yang bersama-sama dengan dia: ”Jauhkanlah dewa-dewa Yehuda, Isakhar dan Zebulon. 24 Anak-anak Rahel ialah
asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah di- Yusuf dan Benyamin. 25 Dan anak-anak Bilha, budak perrimu dan tukarlah pakaianmu. 3 Marilah kita bersiap dan empuan Rahel ialah Dan serta Naftali. 26 Dan anak-anak
pergi ke Betel; aku akan membuat mezbah di situ bagi Zilpa, budak perempuan Lea ialah Gad dan Asyer. Itulah
Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku anak-anak lelaki Yakub, yang dilahirkan baginya di Padandan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh.” Aram. 27 Lalu sampailah Yakub kepada Ishak, ayahnya, di
4
Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing Mamre dekat Kiryat-Arba--itulah Hebron--tempat Abrayang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada ham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. 28 Adapun
telinga mereka, lalu Yakub menanamnya di bawah po- umur Ishak seratus delapan puluh tahun. 29 Lalu meninghon besar yang dekat Sikhem. 5 Sesudah itu berangkat- gallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum lelulah mereka. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi hurnya; ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub,
kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub ti- anak-anaknya itu, menguburkan dia.
dak dikejar. 6 Lalu sampailah Yakub ke Lus yang di tanah
Kanaan--yaitu Betel--,ia dan semua orang yang bersamaInilah keturunan Esau, yaitu Edom. 2 Esau mengsama dengan dia. 7 Didirikannyalah mezbah di situ, dan
ambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi isterinya,
dinamainyalah tempat itu El-Betel, karena Allah telah
yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak
menyatakan diri kepadanya di situ, ketika ia lari terhaAna anak Zibeon orang Hewi, 3 dan Basmat, anak Ismael,
dap kakaknya. 8 Ketika Debora, inang pengasuh Ribka,
adik Nebayot. 4 Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah
mat melahirkan Rehuel, 5 dan Oholibama melahirkan Yepohon besar, yang dinamai orang: Pohon Besar Penaush, Yaelam dan Korah. Itulah anak-anak Esau, yang lahir
ngisan. 9 Setelah Yakub datang dari Padan-Aram, maka
baginya di tanah Kanaan. 6 Esau membawa isteri-isterinya,
Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati
anak-anaknya lelaki dan perempuan dan semua orang yang
dia. 10 Firman Allah kepadanya: ”Namamu Yakub; dari seada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya dan segala
karang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, ituharta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan,
lah yang akan menjadi namamu.” Maka Allah menamai
lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Ya11
dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya: ”Akulah Allah
kub, adiknya itu. 7 Sebab harta milik mereka terlalu baYang Mahakuasa. Beranakcuculah dan bertambah banyak;
nyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama,
satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terdan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mejadi dari padamu dan raja-raja akan berasal dari padamu.
reka karena banyaknya ternak mereka itu. 8 Maka meneta12
Dan negeri ini yang telah Kuberikan kepada Abraham
plah Esau di pegunungan Seir; Esau itulah Edom. 9 Inilah
dan kepada Ishak, akan Kuberikan kepadamu dan juga keketurunan Esau, bapa orang Edom, di pegunungan Seir.
pada keturunanmu.” 13 Lalu naiklah Allah meninggalkan 10
Nama anak-anaknya ialah: Elifas, anak Ada isteri Esau;
Yakub dari tempat Ia berfirman kepadanya. 14 Kemudian
Rehuel, anak Basmat isteri Esau. 11 Anak-anak Elifas iaYakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu;
lah Teman, Omar, Zefo, Gaetam dan Kenas. 12 Timna
ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan
adalah
gundik Elifas anak Esau; ia melahirkan Amalek
minyak di atasnya. 15 Yakub menamai tempat di mana
bagi
Elifas.
Itulah cucu-cucu Ada isteri Esau. 13 Inilah
Allah telah berfirman kepadanya ”Betel”. 16 Sesudah itu
anak-anak Rehuel: Nahat, Zerah, Syama dan Miza. Itulah
berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak becucu-cucu Basmat isteri Esau. 14 Inilah anak-anak Oholirapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersabama, isteri Esau itu, anak Ana anak Zibeon; ia melalinnya itu sangat sukar. 17 Sedang ia sangat sukar berhirkan bagi Esau: Yeush, Yaelam dan Korah. 15 Inilah
salin, berkatalah bidan kepadanya: ”Janganlah takut, sekepala-kepala kaum bani Esau: keturunan Elifas anak sukali inipun anak laki-laki yang kaudapat.” 18 Dan ketika ia
lung Esau, ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar,
hendak menghembuskan nafas--sebab ia mati kemudiankepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas, 16 kepala kaum
-diberikannyalah nama Ben-oni kepada anak itu, tetapi
Korah, kepala kaum Gaetam dan kepala kaum Amalek;
ayahnya menamainya Benyamin. 19 Demikianlah Rahel mati,
itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom; itulah
lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem.
keturunan Ada. 17 Inilah keturunan Rehuel anak Esau: ke20
Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya; itulah tugu kupala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Syama
bur Rahel sampai sekarang. 21 Sesudah itu berangkatlah Isdan kepala kaum Miza; itulah kepala-kepala kaum Rerael, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal-Eder.
huel di tanah Edom; itulah keturunan Basmat isteri Esau.
22
Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben 18
Inilah keturunan Oholibama isteri Esau: kepala kaum
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Yeush, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah; itulah
kepala-kepala kaum Oholibama, isteri Esau, anak Ana.
19
Itulah bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala
kaum mereka. 20 Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu: Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, 21 Disyon,
Ezer, Disyan; itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anakanak Seir, di tanah Edom. 22 Anak-anak Lotan ialah Hori
dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna.
23
Inilah anak-anak Syobal: Alwan, Manahat, Ebal, Syefo
dan Onam. 24 Inilah anak-anak Zibeon: Aya dan Ana;
Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang
gurun, ketika ia sedang menggembalakan keledai Zibeon
ayahnya itu. 25 Inilah anak-anak Ana: Disyon dan Oholibama anak perempuan Ana. 26 Inilah anak-anak Disyon:
Hemdan, Esyban, Yitran dan Keran. 27 Inilah anak-anak
Ezer: Bilhan, Zaawan dan Akan. 28 Inilah anak-anak Disyan: Us dan Aran. 29 Itulah kepala-kepala kaum orang
Hori: kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala
kaum Zibeon, kepala kaum Ana, 30 kepala kaum Disyon,
kepala kaum Ezer dan kepala kaum Disyan; itulah kepalakepala kaum orang Hori, kaum demi kaum, di tanah Seir.
31
Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. 32 Di
Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya
bernama Dinhaba. 33 Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah
dari Bozra menjadi raja menggantikan dia. 34 Setelah Yobab mati, Husyam, dari negeri orang Teman, menjadi raja
menggantikan dia. 35 Setelah Husyam mati, Hadad bin
Bedad menjadi raja menggantikan dia; dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. 36 Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka
menjadi raja menggantikan dia. 37 Setelah Samla mati,
Saul, dari Rehobot yang di pinggir sungai, menjadi raja
menggantikan dia. 38 Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin
Akhbor menjadi raja menggantikan dia. 39 Setelah BaalHanan bin Akhbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia; kotanya bernama Pahu dan isterinya bernama
Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. 40 Inilah nama
kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing: kepala kaum
Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, 41 kepala
kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon,
42
kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum
Mibzar, 43 kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram;
itulah kepala-kepala kaum Edom, menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka; Edom ialah Esau,
bapa orang Edom.
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Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. 2 Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur tujuh belas tahun--jadi masih
muda--biasa menggembalakan kambing domba, bersamasama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan
Zilpa, kedua isteri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan ke-
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pada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya.
3
Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang
lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa
tuanya; dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. 4 Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya,
bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak
mau menyapanya dengan ramah. 5 Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada
saudara-saudaranya; sebab itulah mereka lebih benci lagi
kepadanya. 6 Karena katanya kepada mereka: ”Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini: 7 Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri; kemudian datanglah
berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu.” 8 Lalu saudara-saudaranya
berkata kepadanya: ”Apakah engkau ingin menjadi raja
atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?”
Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya
dan karena perkataannya itu. 9 Lalu ia memimpikan pula
mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya.
Katanya: ”Aku bermimpi pula: Tampak matahari, bulan
dan sebelas bintang sujud menyembah kepadaku.” 10 Setelah
hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya,
maka ia ditegor oleh ayahnya: ”Mimpi apa mimpimu itu?
Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud
menyembah kepadamu sampai ke tanah?” 11 Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. 12 Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba
ayahnya dekat Sikhem. 13 Lalu Israel berkata kepada Yusuf: ”Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka.” Sahut Yusuf: ”Ya bapa.” 14 Kata Israel kepadanya: ”Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan
saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba; dan bawalah kabar tentang itu kepadaku.” Lalu Yakub menyuruh
dia dari lembah Hebron, dan Yusufpun sampailah ke Sikhem. 15 Ketika Yusuf berjalan ke sana ke mari di padang,
bertemulah ia dengan seorang laki-laki, yang bertanya kepadanya: ”Apakah yang kaucari?” 16 Sahutnya: ”Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di
mana mereka menggembalakan kambing domba?” 17 Lalu
kata orang itu: ”Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata: Marilah kita pergi
ke Dotan.” Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu
dan didapatinyalah mereka di Dotan. 18 Dari jauh ia telah
kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada
mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. 19 Kata mereka seorang kepada yang
lain: ”Lihat, tukang mimpi kita itu datang! 20 Sekarang,
marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah
satu sumur ini, lalu kita katakan: seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti, bagaimana
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jadinya mimpinya itu!” 21 Ketika Ruben mendengar hal ini,
ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu
katanya: ”Janganlah kita bunuh dia!” 22 Lagi kata Ruben
kepada mereka: ”Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun
ini, tetapi janganlah apa-apakan dia” --maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. 23 Baru saja Yusuf sampai
kepada saudara-saudaranya, merekapun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. 24 Dan
mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. 25 Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat
muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismael datang dari Gilead dengan untanya yang membawa
damar, balsam dan damar ladan, dalam perjalanannya
mengangkut barang-barang itu ke Mesir. 26 Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu: ”Apakah untungnya
kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan
darahnya? 27 Marilah kita jual dia kepada orang Ismael
ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita.” Dan saudara-saudaranya
mendengarkan perkataannya itu. 28 Ketika ada saudagarsaudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam
sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismael itu dengan harga dua puluh syikal perak. Lalu Yusuf dibawa
mereka ke Mesir. 29 Ketika Ruben kembali ke sumur itu,
ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, 30 dan kembalilah ia kepada saudarasaudaranya, katanya: ”Anak itu tidak ada lagi, ke manakah aku ini?” 31 Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf,
dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah
itu ke dalam darahnya. 32 Jubah maha indah itu mereka
suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan: ”Ini
kami dapati. Silakanlah bapa periksa apakah jubah ini
milik anak bapa atau tidak?” 33 Ketika Yakub memeriksa
jubah itu, ia berkata: ”Ini jubah anakku; binatang buas
telah memakannya; tentulah Yusuf telah diterkam.” 34 Dan
Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari
lamanya karena anaknya itu. 35 Sekalian anaknya laki-laki
dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya: ”Tidak! Aku akan berkabung, sampai aku turun mendapatkan anakku, ke dalam
dunia orang mati!” Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. 36 Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke
Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja.

itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki
dan menamai anak itu Er. 4 Sesudah itu perempuan itu
mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki
dan menamai anak itu Onan. 5 Kemudian perempuan itu
melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi, dan menamai
anak itu Syela. Yehuda sedang berada di Kezib, ketika
anak itu dilahirkan. 6 Sesudah itu Yehuda mengambil bagi
Er, anak sulungnya, seorang isteri, yang bernama Tamar.
7
Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata
TUHAN, maka TUHAN membunuh dia. 8 Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan: ”Hampirilah isteri kakakmu
itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu.” 9 Tetapi Onan tahu,
bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri isteri kakaknya itu, ia
membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. 10 Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata TUHAN, maka TUHAN
membunuh dia juga. 11 Lalu berkatalah Yehuda kepada
Tamar, menantunya itu: ”Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Syela itu besar,” sebab pikirnya: ”Jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya
itu.” Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya.
12
Setelah beberapa lama matilah anak Syua, isteri Yehuda.
Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna, kepada orangorang yang menggunting bulu domba-dombanya, bersama
dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. 13 Ketika dikabarkan kepada Tamar: ”Bapa mertuamu sedang di jalan
ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya,” 14 maka
ditanggalkannyalah pakaian kejandaannya, ia bertelekung
dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim
yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya, bahwa Syela
telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada
Syela itu untuk menjadi isterinya. 15 Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal,
karena ia menutupi mukanya. 16 Lalu berpalinglah Yehuda
mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta
berkata: ”Marilah, aku mau menghampiri engkau,” sebab
ia tidak tahu, bahwa perempuan itu menantunya. Tanya
perempuan itu: ”Apakah yang akan kauberikan kepadaku,
jika engkau menghampiri aku?” 17 Jawabnya: ”Aku akan
mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku.” Kata perempuan itu: ”Asal engkau memberikan tanggungannya, sampai engkau mengirimkannya
kepadaku.” 18 Tanyanya: ”Apakah tanggungan yang harus
kuberikan kepadamu?” Jawab perempuan itu: ”Cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu
itu.” Lalu diberikannyalah semuanya itu kepadanya, maka
ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung dari padanya. 19 Bangunlah perempuan itu, lalu pergi, ditanggalPada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya
kannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandan menumpang pada seorang Adulam, yang namanya
daannya. 20 Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kam2
Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang
bing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam
Kanaan; nama orang itu ialah Syua. Lalu Yehuda kawin
itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan
3
dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan
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perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak dijumpainya
lagi. 21 Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan
itu: ”Di manakah perempuan jalang, yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu?” Jawab mereka: ”Tidak ada di sini perempuan jalang.” 22 Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata: ”Tidak ada kujumpai dia; dan
juga orang-orang di tempat itu berkata: Tidak ada perempuan jalang di sini.” 23 Lalu berkatalah Yehuda: ”Biarlah
barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang; sungguhlah anak kambing itu
telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu.” 24 Sesudah kira-kira tiga bulan dikabarkanlah
kepada Yehuda: ”Tamar, menantumu, bersundal, bahkan
telah mengandung dari persundalannya itu.” Lalu kata Yehuda: ”Bawalah perempuan itu, supaya dibakar.” 25 Waktu
dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan: ”Dari laki-laki yang empunya barangbarang inilah aku mengandung.” Juga dikatakannya: ”Periksalah, siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan
tongkat ini?” 26 Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu
berkata: ”Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar,
karena memang aku tidak memberikan dia kepada Syela,
anakku.” Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan
itu. 27 Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. 28 Dan ketika
ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya,
lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizi
serta berkata: ”Inilah yang lebih dahulu keluar.” 29 Ketika
anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata: ”Alangkah kuatnya
engkau menembus ke luar,” maka anak itu dinamai Peres.
30
Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmizi itu, lalu kepadanya diberi
nama Zerah.
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nis sikapnya dan elok parasnya. 7 Selang beberapa waktu
isteri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya: ”Marilah tidur dengan aku.” 8 Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada isteri tuannya itu: ”Dengan
bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada
di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya
pada kekuasaanku, 9 bahkan di rumah ini ia tidak lebih
besar kuasanya dari padaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain dari pada engkau, sebab engkau
isterinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?”
10
Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk
Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk
tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. 11 Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorangpun tidak ada di rumah. 12 Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata: ”Marilah tidur dengan
aku.” Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari ke luar. 13 Ketika dilihat perempuan
itu, bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya
dan telah lari ke luar, 14 dipanggilnyalah seisi rumah itu,
lalu katanya kepada mereka: ”Lihat, dibawanya ke mari
seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan
kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku,
tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. 15 Dan
ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya,
ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari ke luar.”
16
Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan
rumah pulang. 17 Perkataan itu jugalah yang diceritakan
perempuan itu kepada Potifar, katanya: ”Hamba orang
Ibrani yang kaubawa ke mari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. 18 Tetapi ketika aku berteriak
sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia
lari ke luar.” 19 Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan isterinya kepadanya: begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. 20 Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan
dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan
raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana.
21
Tetapi TUHAN menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia-Nya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan
bagi kepala penjara itu. 22 Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ,
dialah yang mengurusnya. 23 Dan kepala penjara tidak
mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf,
karena TUHAN menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat TUHAN berhasil.

Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir; dan Potifar,
seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal
raja, membeli dia dari tangan orang Ismael yang telah
membawa dia ke situ. 2 Tetapi TUHAN menyertai Yusuf,
sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya; maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang
Mesir itu. 3 Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai TUHAN dan bahwa TUHAN membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, 4 maka Yusuf mendapat
kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia; kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. 5 Sejak ia memberikan
kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada
Yusuf, TUHAN memberkati rumah orang Mesir itu karena
Yusuf, sehingga berkat TUHAN ada atas segala miliknya,
Sesudah semuanya itu terjadilah, bahwa juru minuman
baik yang di rumah maupun yang di ladang. 6 Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap
bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun tuannya, raja Mesir itu, 2 maka murkalah Firaun kepada
selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu ma- kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan ke-
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pala juru roti itu. 3 Ia menahan mereka dalam rumah ke- tangan Firaun; 22 tetapi kepala juru roti itu digantungnya,
pala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. 23 Tetapi
4
Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, medengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah me- lainkan dilupakannya.
reka ditahan beberapa waktu lamanya. 5 Pada suatu kali
bermimpilah mereka keduanya--baik juru minuman maSetelah lewat dua tahun lamanya, bermimpilah Fiupun juru roti raja Mesir, yang ditahan dalam penjara
raun, bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. 2 Tampaklah
itu--masing-masing ada mimpinya, pada satu malam juga,
dari sungai Nil itu keluar tujuh ekor lembu yang indah
dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. 6 Ketika
bangunnya dan gemuk badannya; lalu memakan rumput
pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera diyang di tepi sungai itu. 3 Kemudian tampaklah juga tu7
lihatnya, bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertajuh ekor lembu yang lain, yang keluar dari dalam sungai
nya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan
Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berbersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu: ”Mengdiri di samping lembu-lembu yang tadi, di tepi sungai itu.
8
apakah hari ini mukamu semuram itu?” Jawab mereka 4
Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badankepadanya: ”Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang
nya itu memakan ketujuh ekor lembu yang indah bangundapat mengartikannya.” Lalu kata Yusuf kepada mereka:
nya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. 5 Setelah itu
”Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritatertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya: Tampak
kanlah kiranya mimpimu itu kepadaku.” 9 Kemudian juru
timbul dari satu tangkai tujuh bulir gandum yang bernas
minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, kadan baik. 6 Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh tutanya: ”Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur
juh bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur.
di depanku. 10 Pohon anggur itu ada tiga carangnya dan 7
Bulir yang kurus itu menelan ketujuh bulir yang bernas
baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan
dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia ber11
tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan
mimpi! 8 Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhdi tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil,
nyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu
lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampadi Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka,
12
ikan piala itu ke tangan Firaun.” Kata Yusuf kepadatetapi seorangpun tidak ada yang dapat mengartikannya
nya: ”Beginilah arti mimpi itu: ketiga carang itu artinya
kepadanya. 9 Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada
13
tiga hari; dalam tiga hari ini Firaun akan meninggikan
Firaun: ”Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalaengkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu
hanku yang dahulu. 10 Waktu itu tuanku Firaun murka keyang dahulu dan engkau akan menyampaikan piala ke tapada pegawai-pegawainya, dan menahan aku dalam rumah
ngan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru
pengawal istana, beserta dengan kepala juru roti. 11 Pada
14
minumannya. Tetapi, ingatlah kepadaku, apabila keadasatu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti
anmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu keitu; masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya senpadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun
diri. 12 Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang
dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. 15 Sebab aku
muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu; kami
dicuri diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani dan di
menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya
sinipun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyekepada kami mimpi kami masing-masing. 13 Dan seperti
babkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini.”
yang
diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula ter16
Setelah dilihat oleh kepala juru roti, betapa baik arti
jadi: aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala
mimpi itu, berkatalah ia kepadanya: ”Akupun bermimpi
juru roti itu digantung.” 14 Kemudian Firaun menyuruh
juga. Tampak aku menjunjung tiga bakul berisi penganan.
memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan;
17
Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fiia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap
raun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya
Firaun. 15 Berkatalah Firaun kepada Yusuf: ”Aku telah
dari dalam bakul yang di atas kepalaku.” 18 Yusuf menjabermimpi, dan seorangpun tidak ada yang dapat mengwab: ”Beginilah arti mimpi itu: ketiga bakul itu artinya
artikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau: hanya
tiga hari; 19 dalam tiga hari ini Firaun akan meninggikan
dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikanengkau, tinggi ke atas, dan menggantung engkau pada senya.” 16 Yusuf menyahut Firaun: ”Bukan sekali-kali aku,
buah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu
melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahtedari tubuhmu.” 20 Dan terjadilah pada hari ketiga, hari keraan kepada tuanku Firaun.” 17 Lalu berkatalah Firaun kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan unpada Yusuf: ”Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sutuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru mingai Nil; 18 lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar tunuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegajuh ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentukwainya: 21 kepala juru minuman itu dikembalikannya ke danya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. 19 Tetapi
lam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke
kemudian tampaklah juga keluar tujuh ekor lembu yang
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lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan
kurus badannya; tidak pernah kulihat yang seburuk itu
di seluruh tanah Mesir. 20 Lembu yang kurus dan buruk
itu memakan ketujuh ekor lembu gemuk yang mula-mula.
21
Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan
sedikitpun tandanya: bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. 22 Selanjutnya dalam
mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai tujuh bulir
gandum yang berisi dan baik. 23 Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh tujuh bulir yang kering, kurus dan
layu oleh angin timur. 24 Bulir yang kurus itu memakan
ketujuh bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorangpun tidak ada yang dapat
menerangkannya kepadaku.” 25 Lalu kata Yusuf kepada Firaun: ”Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah
memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak
dilakukan-Nya. 26 Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah
tujuh tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah
tujuh tahun juga; kedua mimpi itu sama. 27 Ketujuh ekor
lembu yang kurus dan buruk, yang keluar kemudian, maksudnya tujuh tahun, demikian pula ketujuh bulir gandum
yang hampa dan layu oleh angin timur itu; maksudnya
akan ada tujuh tahun kelaparan. 28 Inilah maksud perkataanku, ketika aku berkata kepada tuanku Firaun: Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukan-Nya. 29 Ketahuilah tuanku, akan datang tujuh tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. 30 Kemudian
akan timbul tujuh tahun kelaparan; maka akan dilupakan
segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan
itu menguruskeringkan negeri ini. 31 Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini
karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan
itu. 32 Sampai dua kali mimpi itu diulangi bagi tuanku
Firaun berarti: hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan
Allah akan segera melakukannya. 33 Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi
dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. 34 Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini,
yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ketujuh tahun kelimpahan itu memungut seperlima
dari hasil tanah Mesir. 35 Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan
datang ini dan, di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta
menyimpannya. 36 Demikianlah segala bahan makanan itu
menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ketujuh tahun
kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri
ini jangan binasa karena kelaparan itu.” 37 Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. 38 Lalu
berkatalah Firaun kepada para pegawainya: ”Mungkinkah
kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah?” 39 Kata Firaun kepada Yusuf: ”Oleh
karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepa-
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damu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi
dan bijaksana seperti engkau. 40 Engkaulah menjadi kuasa
atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku
akan taat; hanya takhta inilah kelebihanku dari padamu.”
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Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf: ”Dengan ini
aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah
Mesir.” 42 Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf;
dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian dari pada kain
halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya.
43
Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf:
”Hormat!” Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 44 Berkatalah Firaun
kepada Yusuf: ”Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorangpun tidak boleh bergerak di seluruh tanah
Mesir.” 45 Lalu Firaun menamai Yusuf: Zafnat-Paaneah,
serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi isterinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. 46 Yusuf berumur
tiga puluh tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir
itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. 47 Tanah itu mengeluarkan
hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan
itu, 48 maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan
ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu
disimpannya di kota-kota; hasil daerah sekitar tiap-tiap
kota disimpan di dalam kota itu. 49 Demikianlah Yusuf
menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak,
sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang
tidak terhitung. 50 Sebelum datang tahun kelaparan itu,
lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki, yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. 51 Yusuf
memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya: ”Allah telah membuat aku lupa sama sekali
kepada kesukaranku dan kepada rumah bapaku.” 52 Dan
kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya: ”Allah membuat aku mendapat anak dalam
negeri kesengsaraanku.” 53 Setelah lewat ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, 54 mulailah datang
tujuh tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf; dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh
negeri Mesir ada roti. 55 Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir: ”Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan
dikatakannya kepadamu.” 56 Kelaparan itu merajalela di
seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan
menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat
kelaparan itu di tanah Mesir. 57 Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf,
sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi.

42Setelah Yakub mendapat kabar, bahwa ada gandum

41
di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya: ”Mengapa
kamu berpandang-pandangan saja?” 2 Lagi katanya: ”Telah kudengar, bahwa ada gandum di Mesir; pergilah ke
sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita
tetap hidup dan jangan mati.” 3 Lalu pergilah sepuluh orang
saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. 4 Tetapi
Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi
bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya:
”Jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti.” 5 Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga
anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan.
6
Sementara itu Yusuf telah menjadi mangkubumi di negeri itu; dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang,
kepadanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. 7 Ketika Yusuf melihat saudarasaudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka; ia menegor mereka dengan membentak, katanya: ”Dari mana
kamu?” Jawab mereka: ”Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan.” 8 Memang Yusuf mengenal saudarasaudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. 9 Lalu
teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka.
Berkatalah ia kepada mereka: ”Kamu ini pengintai, kamu
datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga.” 10 Tetapi jawab mereka: ”Tidak tuanku! Hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini
datang. 11 Kami ini sekalian anak dari satu ayah; kami
ini orang jujur; hamba-hambamu ini bukanlah pengintai.”
12
Tetapi ia berkata kepada mereka: ”Tidak! Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga.”
13
Lalu jawab mereka: ”Hamba-hambamu ini dua belas
orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan, tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami,
dan seorang sudah tidak ada lagi.” 14 Lalu kata Yusuf kepada mereka: ”Sudahlah! Seperti telah kukatakan kepadamu tadi: kamu ini pengintai. 15 Dalam hal ini juga kamu
harus diuji: demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi
dari sini, jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang
ke mari. 16 Suruhlah seorang dari padamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung
di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji, apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguhsungguhlah kamu ini pengintai.” 17 Dan dimasukkannyalah
mereka bersama-sama ke dalam tahanan tiga hari lamanya.
18
Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka:
”Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup, aku takut akan Allah. 19 Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari
kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah
tahanan, tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk
meredakan lapar seisi rumahmu. 20 Tetapi saudaramu yang
bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati.” Demikianlah diperbuat mereka. 21 Mereka berkata seorang kepada

yang lain: ”Betul-betullah kita menanggung akibat dosa
kita terhadap adik kita itu: bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya, ketika ia memohon belas kasihan
kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita.” 22 Lalu
Ruben menjawab mereka: ”Bukankah dahulu kukatakan
kepadamu: Janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak
itu! Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut dari pada kita.” 23 Tetapi mereka
tidak tahu, bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. 24 Maka Yusuf
mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian
ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka; ia mengambil Simeon dari antara mereka; lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. 25 Sesudah itu Yusuf
memerintahkan, bahwa tempat gandum mereka akan diisi
dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing
akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah
dilakukan orang kepada mereka itu. 26 Sesudah itu merekapun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu
berangkat dari situ. 27 Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. 28 Katanya kepada saudara-saudaranya: ”Uangku dikembalikan; lihat, ada dalam karungku!” Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan
dengan gemetar serta berkata: ”Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita!” 29 Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya, katanya: 30 ”Orang
itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegor kami dengan membentak dan memperlakukan kami
sebagai pengintai negeri itu. 31 Tetapi kata kami kepadanya: Kami orang jujur, kami bukan pengintai. 32 Kami dua
belas orang bersaudara, anak-anak ayah kami; seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada
ayah kami, di tanah Kanaan. 33 Lalu kata orang itu, yakni
yang menjadi tuan atas negeri itu, kepada kami: Dari hal
ini aku akan tahu, apakah kamu orang jujur: dari kamu
bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku; kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah; 34 lalu bawalah kepadaku saudaramu
yang bungsu itu, maka aku akan tahu, bahwa kamu bukan
pengintai, tetapi orang jujur; dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas.” 35 Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang
masing-masing dalam karungnya; dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. 36 Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya: ”Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku:
Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi, sekarang
Benyaminpun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang
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menanggung segala-galanya itu!” 37 Lalu berkatalah Ruben
kepada ayahnya: ”Kedua anakku laki-laki boleh engkau
bunuh, jika ia tidak kubawa kepadamu; serahkanlah dia
ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu.” 38 Tetapi jawabnya: ”Anakku itu tidak akan pergi
ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal; jika dia ditimpa
kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun
ke dunia orang mati karena dukacita.”
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supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta
Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku
kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan!” 15 Lalu
orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang dua kali lipat banyaknya, beserta Benyamin
juga; mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. 16 Ketika Yusuf melihat
Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya: ”Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu,
sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan
aku
pada tengah hari ini.” 17 Orang itu melakukan seperti
Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. 2 Dan
yang dikatakan Yusuf dan dibawanyalah orang-orang itu
setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dike dalam rumah Yusuf. 18 Lalu ketakutanlah orang-orang
makan, berkatalah ayah mereka: ”Pergilah pula membeli
itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata
sedikit bahan makanan untuk kita.” 3 Lalu Yehuda menjamereka: ”Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini, ialah
wabnya: ”Orang itu telah memperingatkan kami dengan
perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita
sungguh-sungguh: Kamu tidak boleh melihat mukaku, jika
pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap
adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. 4 Jika
dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil.”
engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama 19
Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu,
dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli
dan
berkata kepadanya di depan pintu rumah: 20 ”Mohon
bahan makanan bagimu. 5 Tetapi jika engkau tidak mau
bicara tuan! Kami dahulu datang ke mari untuk membeli
membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke
bahan makanan, 21 tetapi ketika kami sampai ke tempat
sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami: Kamu
bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang
tidak boleh melihat mukaku, jika adikmu itu tidak ada
kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada
bersama-sama dengan kamu.” 6 Lalu berkatalah Israel: ”Mengdi dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membaapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan
wanya kembali. 22 Uang lain kami bawa juga ke mari unmemberitahukan kepada orang itu, bahwa masih ada adikmu
tuk membeli bahan makanan; kami tidak tahu siapa yang
seorang?” 7 Jawab mereka: ”Orang itu telah menanyai kami
menaruh uang kami itu ke dalam karung kami.” 23 Tetapi
dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak
jawabnya: ”Tenang sajalah, jangan takut; Allahmu dan
saudara kita: Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu
Allah bapamu telah memberikan kepadamu harta terpenlagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadam dalam karungmu; uangmu itu telah kuterima.” Kedanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat
mudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada
menduga bahwa ia akan berkata: Bawalah ke mari adikmu
mereka. 24 Setelah orang itu membawa mereka ke dalam
itu.” 8 Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya: ”Birumah Yusuf, diberikannyalah air, supaya mereka membaarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku; maka
suh kaki; juga keledai mereka diberinya makan. 25 Sesudah
kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan
itu mereka menyiapkan persembahannya menantikan Yujangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak
suf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah
kami. 9 Akulah yang menanggung dia; engkau boleh memendengar, bahwa mereka akan makan di situ. 26 Ketika
nuntut dia dari padaku; jika aku tidak membawa dia keYusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang
padamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akuada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu
lah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya.
sujud kepadanya sampai ke tanah. 27 Sesudah itu ia ber10
Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami
tanya kepada mereka apakah mereka selamat; lagi katasekarang sudah dua kali pulang.” 11 Lalu Israel, ayah menya: ”Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu
reka, berkata kepadanya: ”Jika demikian, perbuatlah beselamat? Masih hidupkah ia?” 28 Jawab mereka: ”Hamgini: Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam
bamu, ayah kami, ada selamat; ia masih hidup.” Sesudah
tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai
itu berlututlah mereka dan sujud. 29 Ketika Yusuf mepersembahan: sedikit balsam dan sedikit madu, damar
mandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adikdan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. 12 Dan
nya, yang seibu dengan dia, lalu katanya: ”Inikah adikmu
bawalah uang dua kali lipat banyaknya: uang yang teyang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?”
lah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu
Lagi katanya: ”Allah kiranya memberikan kasih karunia
haruslah kamu bawa kembali; mungkin itu suatu kekhikepadamu, anakku!” 30 Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ,
13
lafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembasebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan
lilah pula kepada orang itu. 14 Allah Yang Mahakuasa kiradicarinyalah tempat untuk menangis; ia masuk ke dalam
nya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu,
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kamar, lalu menangis di situ. 31 Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil ke luar. Ia menahan hatinya dan berkata: ”Hidangkanlah makanan.” 32 Lalu dihidangkanlah makanan, bagi Yusuf tersendiri, bagi saudarasaudaranya tersendiri dan bagi orang-orang Mesir yang
bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri; sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan
orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang
Mesir. 33 Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf,
dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka
berpandang-pandangan dengan heran. 34 Lalu disajikan
kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah lima kali lebih banyak dari pada
setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia.
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Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya: ”Isilah karung orang-orang itu dengan gandum,
seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang
masing-masing di dalam mulut karungnya. 2 Dan pialaku,
piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang
bungsu serta uang pembayar gandumnya juga.” Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. 3 Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta
keledai mereka. 4 Tetapi baru saja mereka keluar dari kota
itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada
kepala rumahnya: ”Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu,
dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka: Mengapa kamu membalas yang baik dengan
yang jahat? 5 Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah?
Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian.”
6
Ketika sampai kepada mereka, diberitakannyalah kepada
mereka perkataan Yusuf itu. 7 Jawab mereka kepadanya:
”Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian?
Jauhlah dari pada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu! 8 Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut
karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak
dari rumah tuanmu? 9 Pada siapa dari hamba-hambamu
ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati, juga kami ini
akan menjadi budak tuanku.” 10 Sesudah itu berkatalah
ia: ”Ya, usulmu itu baik; tetapi pada siapa kedapatan
piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku dan
kamu yang lain itu akan bebas dari salah.” 11 Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke
tanah dan masing-masing membuka karungnya. 12 Dan
kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti; ia mulai
dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu; maka
kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. 13 Lalu
mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. 14 Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ, sujudlah mereka sampai ke

tanah di depannya. 15 Berkatalah Yusuf kepada mereka:
”Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah
kamu tahu, bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah?” 16 Sesudah itu berkatalah Yehuda: ”Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku, apakah yang
akan kami jawab, dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan
hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuankulah
kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu.” 17 Tetapi jawabnya: ”Jauhlah dari padaku untuk
berbuat demikian! Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku, tetapi kamu ini, pergilah
kembali dengan selamat kepada ayahmu.” 18 Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata: ”Mohon bicara
tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku dan janganlah kiranya bangkit
amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah
seperti Firaun sendiri. 19 Tuanku telah bertanya kepada
hamba-hambanya ini: Masih adakah ayah atau saudara
kamu? 20 Dan kami menjawab tuanku: Kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda,
yang lahir pada masa tuanya; kakaknya telah mati, hanya
dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu, sebab
itu ayahnya sangat mengasihi dia. 21 Lalu tuanku berkata
kepada hamba-hambamu ini: Bawalah dia ke mari kepadaku, supaya mataku memandang dia. 22 Tetapi jawab
kami kepada tuanku: Anak itu tidak dapat meninggalkan
ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah
ayah ini mati. 23 Kemudian tuanku berkata kepada hambahambamu ini: Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang
ke mari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh
melihat mukaku lagi. 24 Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya
perkataan tuanku itu. 25 Kemudian ayah kami berkata:
Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi
kita. 26 Tetapi jawab kami: Kami tidak dapat pergi ke
sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan
kami, barulah kami akan pergi ke sana, sebab kami tidak
boleh melihat muka orang itu, apabila adik kami yang
bungsu tidak bersama-sama dengan kami. 27 Kemudian
berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami: Kamu tahu,
bahwa isteriku telah melahirkan dua orang anak bagiku;
28
yang seorang telah pergi dari padaku, dan aku telah
berkata: Tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan
sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. 29 Jika
anak ini kamu ambil pula dari padaku, dan ia ditimpa
kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku
yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. 30 Maka sekarang, apabila aku datang kepada
hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan
kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa
dia, 31 tentulah akan terjadi, apabila dilihatnya anak itu
tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini
akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu,
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turun ke dunia orang mati karena dukacita. 32 Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan: Jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk
selama-lamanya. 33 Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini
tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan
biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudarasaudaranya. 34 Sebab masakan aku pulang kepada ayahku,
apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku? Aku
tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku.”
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Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi
di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia: ”Suruhlah keluar semua orang dari sini.” Maka
tidak ada seorangpun yang tinggal di situ bersama-sama
Yusuf, ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudarasaudaranya. 2 Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. 3 Dan Yusuf berkata kepada saudarasaudaranya: ”Akulah Yusuf! Masih hidupkah bapa?” Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab
mereka takut dan gemetar menghadapi dia. 4 Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu: ”Marilah dekat-dekat.”
Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi: ”Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. 5 Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali
diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului
kamu. 6 Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam
negeri ini dan selama lima tahun lagi orang tidak akan
membajak atau menuai. 7 Maka Allah telah menyuruh
aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar dari padamu tertolong. 8 Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah;
Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi
Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. 9 Segeralah kamu kembali
kepada bapa dan katakanlah kepadanya: Beginilah kata
Yusuf, anakmu: Allah telah menempatkan aku sebagai
tuan atas seluruh Mesir; datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. 10 Engkau akan tinggal di tanah
Gosyen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan
cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. 11 Di sanalah aku memelihara engkau--sebab kelaparan ini masih ada lima tahun lagi--supaya engkau jangan
jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang
yang ikut serta dengan engkau. 12 Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga,
bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. 13 Sebab
itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri
Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa bapa ke mari.” 14 Lalu dipeluknyalah leher
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Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. 15 Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis
sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudarasaudaranya bercakap-cakap dengan dia. 16 Ketika dalam
istana Firaun terdengar kabar, bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan
pegawai-pegawainya. 17 Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf: ”Katakanlah kepada saudara-saudaramu Buatlah begini: muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah
Kanaan, 18 jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan
kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga
kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. 19 Selanjutnya
engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka:
Buatlah begini: bawalah kereta dari tanah Mesir untuk
anak-anakmu dan isteri-isterimu, jemputlah ayahmu dari
sana dan datanglah ke mari. 20 Janganlah kamu merasa
sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang
paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu.”
21
Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf
memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun; juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. 22 Kepada
mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin dan
kepada Benyamin diberikannya tiga ratus uang perak dan
lima potong pesalin. 23 Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya sepuluh ekor keledai jantan, dimuati dengan
apa yang paling baik di Mesir, lagipula sepuluh ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. 24 Kemudian ia
melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka:
”Janganlah berbantah-bantah di jalan.” 25 Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan,
kepada Yakub, ayah mereka. 26 Mereka menceritakan kepadanya: ”Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir.” Tetapi hati Yakub
tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka.
27
Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala
perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka
bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. 28 Kata
Yakub: ”Cukuplah itu; anakku Yusuf masih hidup; aku
mau pergi melihatnya, sebelum aku mati.”
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Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan
ia tiba di Bersyeba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. 2 Berfirmanlah Allah
kepada Israel dalam penglihatan waktu malam: ”Yakub,
Yakub!” Sahutnya: ”Ya, Tuhan.” 3 Lalu firman-Nya: ”Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir,
sebab Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang
besar di sana. 4 Aku sendiri akan menyertai engkau pergi
ke Mesir dan tentulah Aku juga akan membawa engkau
kembali; dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan
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kelopak matamu nanti.” 5 Lalu berangkatlah Yakub dari
Bersyeba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah
mereka, beserta anak dan isteri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya.
6
Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya,
yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan, lalu tibalah
mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya
bersama-sama dengan dia. 7 Anak-anak dan cucu-cucunya
laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. 8 Inilah nama-nama bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak
sulung Yakub ialah Ruben. 9 Anak-anak Ruben ialah Henokh, Palu, Hezron dan Karmi. 10 Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin dan Zohar serta Saul,
anak seorang perempuan Kanaan. 11 Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari. 12 Anak-anak Yehuda ialah
Er, Onan, Syela, Peres dan Zerah; tetapi Er dan Onan
mati di tanah Kanaan; dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. 13 Anak-anak Isakhar ialah Tola, Pua,
Ayub dan Simron. 14 Anak-anak Zebulon ialah Sered, Elon
dan Yahleel. 15 Itulah keturunan Lea, yang melahirkan
bagi Yakub di Padan-Aram anak-anak lelaki serta Dina
juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya, laki-laki
dan perempuan, berjumlah tiga puluh tiga jiwa. 16 Anakanak Gad ialah Zifyon, Hagi, Syuni, Ezbon, Eri, Arodi
dan Areli. 17 Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi
dan Beria; Serah ialah saudara perempuan mereka; dan
anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. 18 Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan
Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub; seluruhnya enam belas jiwa.
19
Anak-anak Rahel, isteri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. 20 Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah
Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. 21 Anak-anak Benyamin ialah
Bela, Bekher, Asybel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim,
Hupim dan Ared. 22 Itulah keturunan Rahel, yang telah
lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah empat belas jiwa.
23
Anak Dan ialah Husim. 24 Anak-anak Naftali ialah Yahzeel, Guni, Yezer dan Syilem. 25 Itulah keturunan Bilha,
yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan dan yang melahirkan anakanak itu bagi Yakub--seluruhnya berjumlah tujuh jiwa.
26
Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan
Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung isteri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah enam
puluh enam jiwa. 27 Anak-anak Yusuf yang lahir baginya
di Mesir ada dua orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba
di Mesir, seluruhnya berjumlah tujuh puluh jiwa. 28 Yakub
menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen. 29 Lalu
Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia,

dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. 30 Berkatalah Israel kepada Yusuf: ”Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup.” 31 Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu: ”Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya: Saudara-saudaraku dan keluarga
ayahku, yang tinggal di tanah Kanaan, telah datang kepadaku; 32 orang-orang itu gembala kambing domba, sebab
mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya,
lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka.
33
Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya: Apakah pekerjaanmu? 34 maka jawablah: Hamba-hambamu
ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang,
baik kami maupun nenek moyang kami--dengan maksud
supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen.” --Sebab segala
gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang
Mesir.
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Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada
Firaun: ”Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing
dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Gosyen.” 2 Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya lima orang menghadap Firaun. 3 Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu: ”Apakah pekerjaanmu?”
Jawab mereka kepada Firaun: ”Hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami.” 4 Lagi
kata mereka kepada Firaun: ”Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi
padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu
ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan; maka sekarang, izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah
Gosyen.” 5 Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf: ”Ayahmu
dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. 6 Tanah
Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu
dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini, biarlah mereka diam di
tanah Gosyen. Dan jika engkau tahu di antara mereka
orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi
pengawas ternakku.” 7 Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. 8 Kemudian bertanyalah Firaun kepada
Yakub: ”Sudah berapa tahun umurmu?” 9 Jawab Yakub
kepada Firaun: ”Tahun-tahun pengembaraanku sebagai
orang asing berjumlah seratus tiga puluh tahun. Tahuntahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak
mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing.” 10 Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun, sesudah itu keluarlah ia
dari depan Firaun. 11 Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan
memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir,
di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses,
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seperti yang diperintahkan Firaun. 12 Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan, menurut jumlah anak-anak mereka.
13
Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan
tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. 14 Maka
Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah
Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka; dan Yusuf membawa uang itu
ke dalam istana Firaun. 15 Setelah habis uang di tanah
Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata: ”Berilah makanan kepada kami! Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang.” 16 Jawab Yusuf: ”Jika tidak ada
lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu.” 17 Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi dan keledainya, jadi
disediakannyalah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. 18 Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya, pada tahun yang kedua, serta
berkata kepadanya: ”Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah
kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada
lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku
selain badan kami dan tanah kami. 19 Mengapa kami harus
mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami?
Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka
kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih, supaya kami hidup dan jangan
mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus.” 20 Lalu
Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah
negeri itu menjadi milik Firaun. 21 Dan tentang rakyat
itu, diperhambakannyalah mereka di daerah Mesir dari
ujung yang satu sampai ujung yang lain. 22 Hanya tanah
para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat
tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu; itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. 23 Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu: ”Pada hari
ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun;
inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. 24 Mengenai hasilnya, kamu harus berikan seperlima bagian kepada Firaun, dan yang empat bagian lagi,
itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu.” 25 Lalu berkatalah mereka:
”Engkau telah memelihara hidup kami; asal kiranya kami
mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun.” 26 Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni
bahwa seperlima dari hasilnya menjadi milik Firaun; ha-
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nya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. 27 Maka
diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Gosyen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan
sangat bertambah banyak. 28 Dan Yakub masih hidup tujuh belas tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub, yakni
tahun-tahun hidupnya, menjadi seratus empat puluh tujuh tahun. 29 Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan
mati, dipanggilnyalah anaknya, Yusuf, dan berkata kepadanya: ”Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya
tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah,
bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku: Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, 30 karena
aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan
kuburkanlah aku dalam kubur mereka.” Jawabnya: ”Aku
akan berbuat seperti katamu itu.” 31 Kemudian kata Yakub: ”Bersumpahlah kepadaku.” Maka Yusufpun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala
tempat tidurnya.
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Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf:
”Ayahmu sakit!” Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. 2 Ketika diberitahukan kepada Yakub:
”Telah datang anakmu Yusuf kepadamu,” maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat
tidurnya. 3 Berkatalah Yakub kepada Yusuf: ”Allah, Yang
Mahakuasa telah menampakkan diri kepadaku di Lus di
tanah Kanaan dan memberkati aku 4 serta berfirman kepadaku: Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan
Aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa; Aku akan memberikan
negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya
sampai selama-lamanya. 5 Maka sekarang kedua anakmu
yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang
kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka; akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye sama seperti
Ruben dan Simeon. 6 Dan keturunanmu yang kauperoleh
sesudah mereka, engkaulah yang empunya, tetapi dalam
pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. 7 Kalau aku, pada
waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di
tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh
lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi
jalan ke Efrata” --yaitu Betlehem. 8 Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia: ”Siapakah ini?”
9
Jawab Yusuf kepada ayahnya: ”Inilah anak-anakku yang
telah diberikan Allah kepadaku di sini.” Maka kata Yakub: ”Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya kuberkati
mereka.” 10 Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya,
jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya: dan mereka dicium serta
didekap oleh ayahnya. 11 Lalu berkatalah Israel kepada
Yusuf: ”Tidak kusangka-sangka, bahwa aku akan melihat
mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku
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melihat keturunanmu.” 12 Lalu Yusuf menarik mereka dari
antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. 13 Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di
sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu
di sebelah kanan Israel, lalu didekatkannyalah mereka kepadanya. 14 Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya
dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia
yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye-jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung.
15
Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya: ”Nenekku
dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan
Allah; Allah itu, sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, 16 dan sebagai
Malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya,
Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini,
sehingga namaku serta nama nenek dan bapaku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang
besar di bumi.” 17 Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu
dipandangnya tidak baik; lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke
atas kepala Manasye. 18 Katanya kepada ayahnya: ”Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya.” 19 Tetapi
ayahnya menolak, katanya: ”Aku tahu, anakku, aku tahu;
ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya; walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya dari padanya, dan keturunan adiknya
itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa.” 20 Lalu
diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya: ”Dengan menyebutkan namamulah orang Israel akan memberkati, demikian: Allah kiranya membuat engkau seperti
Efraim dan seperti Manasye.” Demikianlah didahulukannya Efraim dari pada Manasye. 21 Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf: ”Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi
Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali
ke negeri nenek moyangmu. 22 Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu dari pada saudarasaudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan
pedang dan panahku dari tangan orang Amori.”
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Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata: ”Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu, apa yang akan kamu alami di kemudian hari.
2
Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel, ayahmu. 3 Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku, engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang
terutama dalam kesanggupan. 4 Engkau yang membual
sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu; waktu itu engkau
telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petidu-

ranku! 5 Simeon dan Lewi bersaudara; senjata mereka ialah alat kekerasan. 6 Janganlah kiranya jiwaku turut dalam
permupakatan mereka, janganlah kiranya rohku bersatu
dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya
mereka telah membunuh orang dan dalam keangkaraannya
mereka telah memotong urat keting lembu. 7 Terkutuklah
kemarahan mereka, sebab amarahnya keras, terkutuklah
keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan
membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan
menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel. 8 Yehuda,
engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu
akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud
anak-anak ayahmu. 9 Yehuda adalah seperti anak singa: setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi,
hai anakku; ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan
atau seperti singa betina; siapakah yang berani membangunkannya? 10 Tongkat kerajaan tidak akan beranjak
dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara
kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka
kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. 11 Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan; ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah
anggur. 12 Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. 13 Zebulon akan diam di tepi
pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. 14 Isakhar adalah seperti
keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya, 15 ketika dilihatnya, bahwa perhentian itu baik dan
negeri itu permai, maka disendengkannyalah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. 16 Adapun Dan, ia
akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel.
17
Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular
beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. 18 Aku menanti-nantikan
keselamatan yang dari pada-Mu, ya TUHAN. 19 Gad, ia
akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang
tumit mereka. 20 Asyer, makanannya akan limpah mewah
dan ia akan memberikan santapan raja-raja. 21 Naftali
adalah seperti rusa betina yang terlepas; ia akan melahirkan anak-anak indah. 22 Yusuf adalah seperti pohon
buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda
pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok.
23
Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, 24 namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat, oleh pertolongan
Yang Mahakuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya
Gunung Batu Israel, 25 oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah Yang Mahakuasa, yang akan
memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. 26 Berkat ayahmu
melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni
yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad; semu-
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anya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya.
27
Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam; pada
waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya.” 28 Itulah semuanya
suku Israel, dua belas jumlahnya; dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka, ketika ia memberkati mereka; tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. 29 Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka: ”Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di
sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron,
orang Het itu, 30 dalam gua yang di ladang Makhpela di
sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah
dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi
kuburan milik. 31 Di situlah dikuburkan Abraham beserta
Sara, isterinya; di situlah dikuburkan Ishak beserta Ribka,
isterinya, 32 dan di situlah juga kukuburkan Lea; ladang
dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het.”
33
Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya.
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orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren-Haatad itu,
berkatalah mereka: ”Inilah perkabungan orang Mesir yang
amat riuh.” Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel-Mizraim,
yang letaknya di seberang Yordan. 12 Anak-anak Yakub
melakukan kepadanya, seperti yang dipesankannya kepada
mereka. 13 Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang
Makhpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang
Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang
di sebelah timur Mamre. 14 Setelah ayahnya dikuburkan,
pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya
dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama
dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. 15 Ketika
saudara-saudara Yusuf melihat, bahwa ayah mereka telah
mati, berkatalah mereka: ”Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala
kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya.” 16 Sebab itu
mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf:
”Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan: 17 Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf: Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka
telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah
ayahmu.” Lalu menangislah Yusuf, ketika orang berkata
Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahdemikian kepadanya. 18 Juga saudara-saudaranya datang
nya serta menangisi dan mencium dia. 2 Dan Yusuf memesendiri dan sujud di depannya serta berkata: ”Kami darintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untang untuk menjadi budakmu.” 19 Tetapi Yusuf berkata ketuk merempah-rempahi mayat ayahnya; maka tabib-tabib
pada mereka: ”Janganlah takut, sebab aku inikah pengitu merempah-rempahi mayat Israel. 3 Hal itu memerlukan
ganti Allah? 20 Memang kamu telah mereka-rekakan yang
empat puluh hari lamanya, sebab demikianlah lamanya
jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya
waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang
untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang
Mesir menangisi dia tujuh puluh hari lamanya. 4 Setelah
terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa
lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada
yang besar. 21 Jadi janganlah takut, aku akan menanggung
seisi istana Firaun: ”Jika kiranya aku mendapat kasihmu,
makanmu dan makan anak-anakmu juga.” Demikianlah ia
katakanlah kepada Firaun, 5 bahwa ayahku telah menyumenghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka deruh aku bersumpah, katanya: Tidak lama lagi aku akan
ngan perkataannya. 22 Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di
mati; dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan,
Mesir beserta kaum keluarganya; dan Yusuf hidup seradi situlah kaukuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah
tus sepuluh tahun. 23 Jadi Yusuf sempat melihat anak
aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku; kecucu Efraim sampai keturunan yang ketiga; juga anakmudian aku akan kembali.” 6 Lalu berkatalah Firaun: ”Peranak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf.
gilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang 24
Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya: ”Tidak
7
telah disuruhnya engkau bersumpah.” Lalu berjalanlah
lama lagi aku akan mati; tentu Allah akan memperhaYusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersamatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini,
sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para
ke negeri yang telah dijanjikan-Nya dengan sumpah ketua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mepada Abraham, Ishak dan Yakub.” 25 Lalu Yusuf menyuruh
8
sir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan
anak-anak Israel bersumpah, katanya: ”Tentu Allah akan
seisi rumah ayahnya; hanya anak-anaknya serta kambing
memperhatikan kamu; pada waktu itu kamu harus memdomba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah
bawa tulang-tulangku dari sini.” 26 Kemudian matilah Yu9
Gosyen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut
suf, berumur seratus sepuluh tahun. Mayatnya dirempahpergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iringrempahi, dan ditaruh dalam peti mati di Mesir.
10
iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke GorenHaatad, yang di seberang sungai Yordan, maka mereka
mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh;
dan Yusuf mengadakan perkabungan tujuh hari lamanya
karena ayahnya itu. 11 Ketika penduduk negeri itu, orang-
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Keluaran
Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir; me1Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-empuan
lainkan mereka kuat: sebelum bidan datang, mereka telah

sama dengan Yakub; mereka datang dengan keluarganya
20
masing-masing: 2 Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda; 3 Isakhar,bersalin.” Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan
Zebulon dan Benyamin; 4 Dan serta Naftali, Gad dan Asyer. itu; bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat
21
5
Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah,
Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah tu- ganda.
6
maka
Ia
membuat
mereka berumah tangga. 22 Lalu Firaun
juh puluh jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian
matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan se- memberi perintah kepada seluruh rakyatnya: ”Lemparkamua orang yang seangkatan dengan dia. 7 Orang-orang nlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke
Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya; mereka dalam sungai Nil; tetapi segala anak perempuan biarkabertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, se- nlah hidup.”
hingga negeri itu dipenuhi mereka. 8 Kemudian bangkitlah
Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seseorang raja baru memerintah tanah Mesir, yang tidak
mengenal Yusuf. 9 Berkatalah raja itu kepada rakyatnya: orang perempuan Lewi; 2 lalu mengandunglah ia dan mela”Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlah- hirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya, bahwa
nya dari pada kita. 10 Marilah kita bertindak dengan bi- anak itu cantik, disembunyikannya tiga bulan lamanya.
jaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertam- 3 Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama
bah banyak lagi dan--jika terjadi peperangan--jangan ber- lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalsekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu nya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di
pergi dari negeri ini.” 11 Sebab itu pengawas-pengawas rodi dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebeditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan rau di tepi sungai Nil; 4 kakaknya perempuan berdiri di
kerja paksa: mereka harus mendirikan bagi Firaun kota- tempat yang agak jauh untuk melihat, apakah yang akan
kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. 12 Tetapi ma- terjadi dengan dia. 5 Maka datanglah puteri Firaun untuk
kin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalanmereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang
itu. 13 Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya
Israel bekerja, 14 dan memahitkan hidup mereka dengan perempuan untuk mengambilnya. 6 Ketika dibukanya, dipekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan lihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sebatu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya se- hingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata: ”Tengala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Me- tulah ini bayi orang Ibrani.” 7 Lalu bertanyalah kakak anak
sir kepada mereka itu. 15 Raja Mesir juga memerintahkan itu kepada puteri Firaun: ”Akan kupanggilkah bagi tuan
kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, se- puteri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani unorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya: tuk menyusukan bayi itu bagi tuan puteri?” 8 Sahut pu16
”Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu teri Firaun kepadanya: ”Baiklah.” Lalu pergilah gadis itu
bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu la- memanggil ibu bayi itu. 9 Maka berkatalah puteri Firaun
hir: jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi kepada ibu itu: ”Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bajika anak perempuan, bolehlah ia hidup.” 17 Tetapi bidan- giku, maka aku akan memberi upah kepadamu.” Kemubidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti dian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya.
yang dikatakan raja Mesir kepada mereka, dan membi- 10 Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada puarkan bayi-bayi itu hidup. 18 Lalu raja Mesir memanggil teri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan
bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka: ”Mengapa- menamainya Musa, sebab katanya: ”Karena aku telah
kah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi menariknya dari air.” 11 Pada waktu itu, ketika Musa teitu?” 19 Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun: ”Sebab per- lah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya
untuk melihat kerja paksa mereka; lalu dilihatnyalah seo-
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rang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudarasaudaranya itu. 12 Ia menoleh ke sana sini dan ketika
dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu,
dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. 13 Ketika
keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang
Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu: ”Mengapa engkau pukul temanmu?” 14 Tetapi
jawabnya: ”Siapakah yang mengangkat engkau menjadi
pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?” Musa menjadi takut, sebab pikirnya: ”Tentulah perkara itu telah ketahuan.” 15 Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari
hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia dudukduduk di tepi sebuah sumur. 16 Adapun imam di Midian
itu mempunyai tujuh anak perempuan. Mereka datang
menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. 17 Maka datanglah
gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba
mereka. 18 Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah
mereka, berkatalah ia: ”Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?” 19 Jawab mereka: ”Seorang Mesir menolong
kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air
banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing
domba.” 20 Ia berkata kepada anak-anaknya: ”Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan.” 21 Musa bersedia tinggal di rumah itu,
lalu diberikan Rehuellah Zipora, anaknya, kepada Musa.
22
Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka
Musa menamainya Gersom, sebab katanya: ”Aku telah
menjadi seorang pendatang di negeri asing.” 23 Lama sesudah itu matilah raja Mesir. Tetapi orang Israel masih
mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru,
sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan
itu sampai kepada Allah. 24 Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjian-Nya dengan
Abraham, Ishak dan Yakub. 25 Maka Allah melihat orang
Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka.

2. KELUARAN
5

Lalu Ia berfirman: ”Janganlah datang dekat-dekat: tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat, di mana
engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus.” 6 Lagi Ia
berfirman: ”Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah
Ishak dan Allah Yakub.” Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. 7 Dan TUHAN berfirman:
”Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan
umat-Ku di tanah Mesir, dan Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, Aku mengetahui penderitaan mereka. 8 Sebab
itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat
orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang
Hewi dan orang Yebus. 9 Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepada-Ku; juga telah Kulihat, betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. 10 Jadi sekarang, pergilah, Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umat-Ku, orang Israel, keluar dari Mesir.” 11 Tetapi
Musa berkata kepada Allah: ”Siapakah aku ini, maka aku
yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel
keluar dari Mesir?” 12 Lalu firman-Nya: ”Bukankah Aku
akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa Aku
yang mengutus engkau: apabila engkau telah membawa
bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini.” 13 Lalu Musa berkata
kepada Allah: ”Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka: Allah nenek moyangmu
telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku: bagaimana tentang nama-Nya? --apakah yang
harus kujawab kepada mereka?” 14 Firman Allah kepada
Musa: ”AKU ADALAH AKU.” Lagi firman-Nya: ”Beginilah kaukatakan kepada orang Israel itu: AKULAH
AKU telah mengutus aku kepadamu.” 15 Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: ”Beginilah kaukatakan kepada orang Israel: TUHAN, Allah nenek moyangmu, Allah
Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus
aku kepadamu: itulah nama-Ku untuk selama-lamanya
dan itulah sebutan-Ku turun-temurun. 16 Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka: TUHAN, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham,
Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba
Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta
Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia mengberfirman: Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang
giring kambing domba itu ke seberang padang gurun, samdilakukan kepadamu di Mesir. 17 Jadi Aku telah berfirman:
2
pailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu
Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di
Malaikat TUHAN menampakkan diri kepadanya di dalam
Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang
nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat,
Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu
dan tampaklah: semak duri itu menyala, tetapi tidak dinegeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 18 Dan
makan api. 3 Musa berkata: ”Baiklah aku menyimpang ke
bilamana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engsana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada raja Me4
apakah tidak terbakar semak duri itu?” Ketika dilihat
sir, dan kamu harus berkata kepadanya: TUHAN, Allah
TUHAN, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya,
orang Ibrani, telah menemui kami; oleh sebab itu, izinkaberserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kenlah kiranya kami pergi ke padang gurun tiga hari perpadanya: ”Musa, Musa!” dan ia menjawab: ”Ya, Allah.”
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ranya siapa saja yang patut Kauutus.” 14 Maka bangkitlah
murka TUHAN terhadap Musa dan Ia berfirman: ”Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku
tahu, bahwa ia pandai bicara; lagipula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia
akan bersukacita dalam hatinya. 15 Maka engkau harus
berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya; Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya
dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. 16 Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu,
dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu
dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. 17 Dan
bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kaupakai untuk membuat tanda-tanda mujizat.” 18 Lalu Musa kembali
kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya: ”Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku, yang
ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup.”
Lalu sahut Musa: ”Bagaimana jika mereka tidak perYitro berkata kepada Musa: ”Pergilah dengan selamat.”
caya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, me- 19
Adapun TUHAN sudah berfirman kepada Musa di Milainkan berkata: TUHAN tidak menampakkan diri kepadian:
”Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin
damu?” 2 TUHAN berfirman kepadanya: ”Apakah yang di
mencabut
nyawamu telah mati.” 20 Kemudian Musa mengtanganmu itu?” Jawab Musa: ”Tongkat.” 3 Firman TUHAN:
ajak isteri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan me”Lemparkanlah itu ke tanah.” Dan ketika dilemparkannya
reka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir; dan
ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa
tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. 21 Firman
lari meninggalkannya. 4 Tetapi firman TUHAN kepada
TUHAN kepada Musa: ”Pada waktu engkau hendak kemMusa: ”Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya” -bali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang teMusa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu
lah Kuserahkan ke dalam tanganmu, kauperbuat di depan
menjadi tongkat di tangannya 5 --”supaya mereka percaya,
Firaun. Tetapi Aku akan mengeraskan hatinya, sehingga
bahwa TUHAN, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraia tidak membiarkan bangsa itu pergi. 22 Maka engkau
ham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan
harus berkata kepada Firaun: Beginilah firman TUHAN:
diri kepadamu.” 6 Lagi firman TUHAN kepadanya: ”MaIsrael ialah anak-Ku, anak-Ku yang sulung; 23 sebab itu
sukkanlah tanganmu ke dalam bajumu.” Dimasukkannya
Aku berfirman kepadamu: Biarkanlah anak-Ku itu pergi,
tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya ke
supaya ia beribadah kepada-Ku; tetapi jika engkau meluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. 7 Sesudah
nolak membiarkannya pergi, maka Aku akan membunuh
itu firman-Nya: ”Masukkanlah tanganmu kembali ke daanakmu, anakmu yang sulung.” 24 Tetapi di tengah jalan, di
lam bajumu.” Musa memasukkan tangannya kembali ke dasuatu tempat bermalam, TUHAN bertemu dengan Musa
lam bajunya dan setelah ditariknya ke luar, maka tangan
dan berikhtiar untuk membunuhnya. 25 Lalu Zipora mengitu pulih kembali seperti seluruh badannya. 8 ”Jika mereka
ambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya, ketidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda
mudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil
mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada
berkata: ”Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku.”
9
tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga 26
Lalu TUHAN membiarkan Musa. ”Pengantin darah,”
percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak menkata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. 27 Berfirmanla
dengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil
TUHAN kepada Harun: ”Pergilah ke padang gurun menair dari sungai Nil dan harus kaucurahkan di tanah yang
jumpai Musa.” Ia pergi dan bertemu dengan dia di gukering, lalu air yang kauambil itu akan menjadi darah di
nung Allah, lalu menciumnya. 28 Kemudian Musa mem10
tanah yang kering itu.” Lalu kata Musa kepada TUHAN:
beritahukan kepada Harun segala firman TUHAN yang
”Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulupun tidisuruhkan-Nya kepadanya untuk disampaikan dan segala
dak dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mupun
tanda mujizat yang diperintahkan-Nya kepadanya untuk
11
tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah.” Tetapi
dibuat. 29 Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka
TUHAN berfirman kepadanya: ”Siapakah yang membuat
mengumpulkan semua tua-tua Israel. 30 Harun mengucapkan
lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau
segala firman yang telah diucapkan TUHAN kepada Musa,
tuli, membuat orang melihat atau buta; bukankah Aku,
serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat
12
yakni TUHAN? Oleh sebab itu, pergilah, Aku akan meitu. 31 Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mennyertai lidahmu dan mengajar engkau, apa yang harus kaudengar, bahwa TUHAN telah mengindahkan orang Israel
katakan.” 13 Tetapi Musa berkata: ”Ah, Tuhan, utuslah kijalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada
TUHAN, Allah kami. 19 Tetapi Aku tahu, bahwa raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa
oleh tangan yang kuat. 20 Tetapi Aku akan mengacungkan
tangan-Ku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan
yang ajaib, yang akan Kulakukan di tengah-tengahnya; sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. 21 Dan Aku
akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa
ini, sehingga, apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, 22 tetapi tiap-tiap perempuan harus
meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kainkain, yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki
dan perempuan; demikianlah kamu akan merampasi orang
Mesir itu.”
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dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah ”Pemalas kamu, pemalas! Itulah sebabnya kamu berkata:
mereka dan sujud menyembah.
Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada
TUHAN! 18 Jadi sekarang, pergilah, bekerja! Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu
Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun,
bata yang sama harus kamu serahkan.” 19 Maka mengerlalu berkata kepadanya: ”Beginilah firman TUHAN, Allah
tilah para mandur Israel, bahwa mereka ada dalam keIsrael: Biarkanlah umat-Ku pergi untuk mengadakan peradaan susah, karena dikatakan kepada mereka: ”Kamu
ayaan bagi-Ku di padang gurun.” 2 Tetapi Firaun berkata:
tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap
”Siapakah TUHAN itu yang harus kudengarkan firmanhari.” 20 Waktu mereka meninggalkan Firaun berjumpalah
Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kemereka dengan Musa dan Harun, yang sedang menantikan
nal aku TUHAN itu dan tidak juga aku akan membimereka, 21 lalu mereka berkata kepada keduanya: ”Kiraarkan orang Israel pergi.” 3 Lalu kata mereka: ”Allah orang
nya TUHAN memperhatikan perbuatanmu dan menghuIbrani telah menemui kami; izinkanlah kiranya kami pergi
kumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama
ke padang gurun tiga hari perjalanan jauhnya, untuk memkami kepada Firaun dan hamba-hambanya dan dengan depersembahkan korban kepada TUHAN, Allah kami, sumikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka unpaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit
tuk membunuh kami.” 22 Lalu Musa kembali menghadap
sampar atau pedang.” 4 Tetapi raja Mesir berkata kepada
TUHAN, katanya: ”Tuhan, mengapakah Kauperlakukan
mereka: ”Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa
umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang Kauutus?
bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan 23
Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbipekerjaanmu!” 5 Lagi kata Firaun: ”Lihat, sekarang telah
cara atas nama-Mu, dengan jahat diperlakukannya umat
terlalu banyak bangsamu di negeri ini, masakan kamu henini, dan Engkau tidak melepaskan umat-Mu sama sekali.”
dak menghentikan mereka dari kerja paksanya!” 6 Pada
hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah
bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri:
(5-24) Tetapi TUHAN berfirman kepada Musa: ”Se7
”Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa karang engkau akan melihat, apa yang akan Kulakukan
itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang; kepada Firaun; sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia
biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, akan membiarkan mereka pergi, ya dipaksa oleh tangan
8
tetapi jumlah batu bata, yang harus dibuat mereka sam- yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya.” 2 (6pai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan 1) Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: ”Akujangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah lah TUHAN. 3 (6-2) Aku telah menampakkan diri kepada
sebabnya mereka berteriak-teriak: Izinkanlah kami pergi Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahamempersembahkan korban kepada Allah kami. 9 Pekerjaan kuasa, tetapi dengan nama-Ku TUHAN Aku belum meorang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka teri- nyatakan diri. 4 (6-3) Bukan saja Aku telah mengadakan
kat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan per- perjanjian-Ku dengan mereka untuk memberikan kepada
kataan dusta.” 10 Maka para pengerah bangsa itu dan para mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang
mandurnya pergi dan berkata kepada mereka: ”Beginilah asing, 5 (6-4) tetapi Aku sudah mendengar juga erang orang
kata Firaun: Aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan Aku
11
Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja ingat kepada perjanjian-Ku. 6 (6-5) Sebab itu katakanlah
kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikitpun tidak kepada orang Israel: Akulah TUHAN, Aku akan memboleh kurang.” 12 Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh bebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan
tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum seba- kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan
gai pengganti jerami. 13 Dan pengerah-pengerah itu men- tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang
desak mereka dengan berkata: ”Selesaikan pekerjaanmu, berat. 7 (6-6) Aku akan mengangkat kamu menjadi umatyaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami.” 14 Lalu Ku dan Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengpengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Is- etahui, bahwa Akulah, TUHAN, Allahmu, yang memberael, yang mereka angkat, sambil bertanya: ”Mengapakah baskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. 8 (6-7) Dan
kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumyang harus kamu buat seperti kemarin?” 15 Sesudah itu pah telah Kujanjikan memberikannya kepada Abraham,
pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan menga- Ishak dan Yakub, dan Aku akan memberikannya kepadukan halnya kepadanya: ”Mengapakah tuanku berlaku damu untuk menjadi milikmu; Akulah TUHAN.” 9 (6-8)
seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? 16 Jerami ti- Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tedak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini tetapi wa- tapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka pulaupun begitu, kami diperintahkan: Buatlah batu bata. tus asa dan karena perbudakan yang berat itu. 10 (6-9) KeDan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, pada- mudian TUHAN berfirman kepada Musa: 11 (6-10) ”Perhal rakyat tuankulah yang bersalah.” 17 Tetapi ia berkata: gilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir,
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bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya.” 12 (6-11) Tetapi Musa berkata di hadapan TUHAN:
”Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku, aku seorang
yang tidak petah lidahnya!” 13 (6-12) Demikianlah TUHAN
telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus
mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir,
dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. 14 (6-13) Inilah para kepala kaum keluarga
mereka: Anak-anak Ruben anak sulung Israel: Henokh,
Palu, Hezron dan Karmi; itulah kaum-kaum Ruben. 15 (614) Anak-anak Simeon: Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin,
Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan; itulah kaum-kaum Simeon. 16 (6-15) Inilah nama anak-anak
Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat dan
Merari. Umur Lewi seratus tiga puluh tujuh tahun. 17 (616) Anak-anak Gerson: Libni dan Simei, menurut kaum
mereka. 18 (6-17) Anak-anak Kehat: Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. Umur Kehat seratus tiga puluh tiga tahun. 19 (6-18) Anak-anak Merari: Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. 20 (6-19) Dan
Amram mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi
isterinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa
baginya. Umur Amram seratus tiga puluh tujuh tahun.
21
(6-20) Anak-anak Yizhar: Korah, Nefeg dan Zikhri. 22 (621) Anak-anak Uziel: Misael, Elsafan dan Sitri. 23 (6-22)
Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi isterinya, dan
perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar
dan Itamar. 24 (6-23) Anak-anak Korah: Asir, Elkana dan
Abiasaf; itulah kaum-kaum orang Korah. 25 (6-24) Eleazar,
anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan
Putiel menjadi isterinya dan perempuan ini melahirkan
Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang
Lewi menurut kaum mereka. 26 (6-25) Itulah Harun dan
Musa, yang diperintahkan TUHAN: ”Bawalah orang Israel
keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka.” 27 (626) Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir,
supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir.
Itulah Musa dan Harun. 28 (6-27) Pada waktu TUHAN
berfirman kepada Musa di tanah Mesir, 29 (6-28) TUHAN
berfirman kepadanya: ”Akulah TUHAN; katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang Kufirmankan kepadamu.” 30 (6-29) Tetapi Musa berkata di hadapan TUHAN:
”Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?”

nyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang Kubuat di tanah Mesir. 4 Bilamana Firaun tidak mendengarkan kamu,
maka Aku akan mendatangkan tangan-Ku kepada Mesir
dan mengeluarkan pasukan-Ku, umat-Ku, orang Israel, dari
tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. 5 Dan
orang Mesir itu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN,
apabila Aku mengacungkan tangan-Ku terhadap Mesir dan
membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka.”
6
Demikianlah diperbuat Musa dan Harun; seperti yang diperintahkan TUHAN kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. 7 Adapun Musa delapan puluh tahun umurnya dan Harun delapan puluh tiga tahun, ketika mereka
berbicara kepada Firaun. 8 Dan TUHAN berfirman kepada
Musa dan Harun: 9 ”Apabila Firaun berkata kepada kamu:
Tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kaukatakan
kepada Harun: Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu
di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular.”
10
Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka
berbuat seperti yang diperintahkan TUHAN; Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. 11 Kemudian Firaunpun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir;
dan merekapun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantera mereka. 12 Masing-masing
mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu
menjadi ular; tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat
mereka. 13 Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak
mau mendengarkan mereka keduanya--seperti yang telah
difirmankan TUHAN. 14 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
”Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu
pergi. 15 Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada
waktu biasanya ia keluar ke sungai; nantikanlah dia di
tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat
yang tadinya berubah menjadi ular. 16 Dan katakanlah kepadanya: TUHAN, Allah orang Ibrani, telah mengutus
aku kepadamu untuk mengatakan: Biarkanlah umat-Ku
pergi, supaya mereka beribadah kepada-Ku di padang gurun; meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau
mendengarkan. 17 Sebab itu beginilah firman TUHAN:
Dari hal yang berikut akan kauketahui, bahwa Akulah
TUHAN. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan
kupukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah, 18 dan ikan yang dalam sungai Nil
akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk; maka
orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini.”
19
TUHAN berfirman kepada Musa: ”Katakanlah kepada
Harun: Ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas
segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam dan
Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: ”Lihat, Aku mengke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya
angkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun, abasemuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh
2
ngmu, akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan
tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu.”
segala yang Kuperintahkan kepadamu, dan Harun, aba- 20
Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang dingmu, harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkanfirmankan TUHAN; diangkatnya tongkat itu dan dipukul3
nya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi Aku
kannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Fiakan mengeraskan hati Firaun, dan Aku akan memperba-
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raun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah; 21 matilah ikan di sungai
Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir
tidak dapat meminum air dari sungai Nil; dan di seluruh
tanah Mesir ada darah. 22 Tetapi para ahli Mesir membuat
yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantera mereka,
sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan
TUHAN. 23 Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan
tidak mau memperhatikan hal itu juga. 24 Tetapi semua
orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari
air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum
air sungai Nil. 25 Demikianlah genap tujuh hari berlalu
setelah TUHAN menulahi sungai Nil.

8

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: ”Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya: Beginilah firman
TUHAN: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah kepada-Ku; 2 jika engkau menolak membiarkannya
pergi, maka Aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan
katak. 3 Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil,
lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam
rumah pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu.
4
Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati
rakyatmu dan segala pegawaimu.” 5 Berfirmanlah TUHAN
kepada Musa: ”Katakanlah kepada Harun: Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan
dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan
meliputi tanah Mesir.” 6 Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah
katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. 7 Tetapi para
ahli itupun membuat yang demikian juga dengan ilmuilmu mantera mereka, sehingga mereka membuat katakkatak bermunculan meliputi tanah Mesir. 8 Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata: ”Berdoalah kepada TUHAN, supaya dijauhkan-Nya katak-katak
itu dari padaku dan dari pada rakyatku; maka aku akan
membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada TUHAN.” 9 Kata Musa kepada
Firaun: ”Silakanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku
akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu,
supaya katak-katak itu dilenyapkan dari padamu dan dari
rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja.”
10
Katanya: ”Besok.” Lalu kata Musa: ”Jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui, bahwa tidak ada
yang seperti TUHAN, Allah kami. 11 Maka katak-katak
itu akan dijauhkan dari padamu, dari rumah-rumahmu,
dari pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu; dan hanya
akan tinggal di sungai Nil saja.” 12 Lalu Musa dan Harun
keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada
TUHAN karena katak-katak, yang didatangkan-Nya kepada Firaun. 13 Dan TUHAN melakukan seperti yang di-
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katakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari
rumah, dari halaman dan dari ladang. 14 Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga
tanah itu berbau busuk. 15 Tetapi ketika Firaun melihat,
bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati, dan
tidak mau mendengarkan mereka keduanya--seperti yang
telah difirmankan TUHAN. 16 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: ”Katakanlah kepada Harun: Ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu
itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir.” 17 Lalu
mereka berbuat demikian; Harun mengulurkan tangannya
dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah,
maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada
binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. 18 Para ahli itupun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu manteranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan
pada binatang. 19 Lalu berkatalah para ahli itu kepada
Firaun: ”Inilah tangan Allah.” Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka--seperti yang
telah difirmankan TUHAN. 20 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: ”Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan
katakanlah kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah kepadaKu; 21 sebab jika engkau tidak membiarkan umat-Ku itu
pergi, maka Aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumahrumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah, di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat.
22
Tetapi pada hari itu Aku akan mengecualikan tanah Gosyen, di mana umat-Ku tinggal, sehingga di sana tidak
ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui, bahwa
Aku, TUHAN, ada di negeri ini. 23 Sebab Aku akan mengadakan perbedaan antara umat-Ku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi.” 24 TUHAN berbuat
demikian; maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam
istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya
dan ke seluruh tanah Mesir; negeri itu menderita karena
pikat itu. 25 Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun
serta berkata: ”Pergilah, persembahkanlah korban kepada
Allahmu di negeri ini.” 26 Tetapi Musa berkata: ”Tidak
mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan
kami persembahkan kepada TUHAN, Allah kami, adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir
itu, di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? 27 Kami harus pergi ke padang gurun tiga hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah kami, seperti
yang difirmankan-Nya kepada kami.” 28 Lalu kata Firaun:
”Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allahmu, di padang
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gurun; hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoa- sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyalah untuk aku.” 29 Lalu kata Musa: ”Sekarang aku keluar tmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui, bahwa
meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada TUHAN, tidak ada yang seperti Aku di seluruh bumi. 15 Bukankah
maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari sudah lama Aku dapat mengacungkan tangan-Ku untuk
pegawai-pegawainya dan rakyatnya; hanya janganlah Fi- membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit samraun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa par, sehingga engkau terhapus dari atas bumi; 16 akan teitu pergi untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN.” tapi inilah sebabnya Aku membiarkan engkau hidup, yakni
30
Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu supaya memperlihatkan kepadamu kekuatan-Ku, dan suberdoa kepada TUHAN. 31 Dan TUHAN membuat seperti paya nama-Ku dimasyhurkan di seluruh bumi. 17 Engkau
yang dikatakan Musa: pikat itu dijauhkan-Nya dari Fi- masih selalu mengalangi umat-Ku, sehingga engkau tidak
raun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya; seekorpun membiarkan mereka pergi. 18 Sesungguhnya besok kiratidak ada yang tinggal. 32 Tetapi sekali inipun Firaun te- kira waktu ini Aku akan menurunkan hujan es yang satap berkeras hati; ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. ngat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir
sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. 19 Oleh sebab
itu, ternakmu dan segala yang kaupunyai di padang, suruhBerfirmanlah TUHAN kepada Musa: ”Pergilah menglah dibawa ke tempat yang aman; semua orang dan segala
hadap Firaun dan berbicaralah kepadanya: Beginilah firman
hewan, yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul
TUHAN, Allah orang Ibrani: Biarkanlah umat-Ku pergi,
ke rumah, akan ditimpa oleh hujan es itu, sehingga mati.”
supaya mereka beribadah kepada-Ku. 2 Sebab jika engkau 20
Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kemenolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan
pada
firman TUHAN, menyuruh hamba-hambanya serta
mereka, 3 maka ternakmu, yang ada di padang, kuda, keternaknya lari ke rumah, 21 tetapi siapa yang tidak menginledai, unta, lembu sapi dan kambing domba, akan kena
dahkan firman TUHAN, meninggalkan hamba-hambanya
tulah TUHAN, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat.
serta ternaknya di padang. 22 Berfirmanlah TUHAN ke4
Dan TUHAN akan membuat perbedaan antara ternak
pada Musa: ”Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan
orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada
es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan
yang akan mati seekorpun dari segala ternak orang Israel.”
binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di
5
Selanjutnya TUHAN menentukan waktunya, firman-Nya:
tanah Mesir.” 23 Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke la”Besoklah TUHAN akan melakukan hal itu di negeri ini.”
ngit, maka TUHAN mengadakan guruh dan hujan es, dan
6
Dan TUHAN melakukan hal itu keesokan harinya; segala
apipun menyambar ke bumi, dan TUHAN menurunkan
ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Ishujan es meliputi tanah Mesir. 24 Dan turunlah hujan es,
rael tidak ada seekorpun yang mati. 7 Lalu Firaun menyubeserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es
ruh orang ke sana dan sesungguhnyalah dari ternak orang
itu, terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi
Israel tidak ada seekorpun yang mati. Tetapi Firaun tedi seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi sutap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu
atu bangsa. 25 Hujan es itu menimpa binasa segala sepergi. 8 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun:
suatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari
”Ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh,
manusia sampai binatang; juga segala tumbuh-tumbuhan
dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan
di padang ditimpa binasa oleh hujan itu dan segala pomata Firaun. 9 Maka jelaga itu akan menjadi debu mehon di padang ditumbangkannya. 26 Hanya di tanah Goliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah
syen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan
yang memecah sebagai gelembung, pada manusia dan bies. 27 Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun
10
natang di seluruh tanah Mesir.” Lalu mereka mengambil
serta berkata kepada mereka: ”Aku telah berdosa sekali
jelaga dari dapur peleburan, dan berdiri di depan Firaun,
ini, TUHAN itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah
kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjayang bersalah. 28 Berdoalah kepada TUHAN; guruh yang
dilah barah, yang memecah sebagai gelembung pada manusangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku
sia dan binatang, 11 sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap
akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal
berdiri di depan Musa, karena barah-barah itu; sebab ahlilebih lama lagi.” 29 Dan berkatalah Musa kepadanya: ”Seahli itupun juga kena barah sama seperti semua orang Mekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tasir. 12 Tetapi TUHAN mengeraskan hati Firaun, sehingga
nganku kepada TUHAN; guruh akan berhenti dan hujan es
ia tidak mendengarkan mereka--seperti yang telah difirtidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui, bahwa
13
mankan TUHAN kepada Musa. Berfirmanlah TUHAN
bumi adalah milik TUHAN. 30 Tetapi tentang engkau dan
kepada Musa: ”Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah mepara pegawaimu, aku tahu, bahwa kamu belum takut kenantikan Firaun dan katakan kepadanya: Beginilah firman
pada TUHAN Allah.” 31 --Tanaman rami dan jelai telah
TUHAN, Allah orang Ibrani: Biarkanlah umat-Ku pergi,
tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami
supaya mereka beribadah kepada-Ku. 14 Sebab sekali ini
itu sedang berbunga. 32 Tetapi gandum dan sekoi tidak
Aku akan melepaskan segala tulah-Ku terhadap engkau
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tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. -- 33 Lalu
keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannyalah tangannya kepada TUHAN, maka berhentilah guruh dan hujan es dan hujan tidak tercurah lagi ke
bumi. 34 Tetapi ketika Firaun melihat, bahwa hujan, hujan
es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat
dosa; ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. 35 Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi--seperti yang telah difirmankan
TUHAN dengan perantaraan Musa.

10

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: ”Pergilah menghadap Firaun, sebab Aku telah membuat hatinya dan hati
para pegawainya berkeras, supaya Aku mengadakan tandatanda mujizat yang Kubuat ini di antara mereka, 2 dan supaya engkau dapat menceriterakan kepada anak cucumu,
bagaimana Aku mempermain-mainkan orang Mesir dan
tanda-tanda mujizat mana yang telah Kulakukan di antara
mereka, supaya kamu mengetahui, bahwa Akulah TUHAN.”
3
Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya: ”Beginilah firman TUHAN, Allah orang
Ibrani: Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapan-Ku? Biarkanlah umat-Ku pergi
supaya mereka beribadah kepada-Ku. 4 Sebab jika engkau
menolak membiarkan umat-Ku pergi, maka besok Aku
akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu;
5
belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga
orang tidak dapat melihat tanah; belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. 6 Belalang itu
akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat
oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke
bumi sampai hari ini.” Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. 7 Sesudah itu berkatalah para pegawai
Firaun kepadanya: ”Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi
supaya mereka beribadah kepada TUHAN, Allah mereka.
Belumkah tuanku insaf, bahwa Mesir pasti akan binasa?”
8
Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun
dan berkatalah Firaun kepada mereka: ”Pergilah, beribadahlah kepada TUHAN, Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu?” 9 Jawab Musa: ”Kami hendak
pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua; dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus
mengadakan perayaan untuk TUHAN.” 10 Tetapi Firaun
berkata kepada mereka: ”TUHAN boleh menyertai kamu,
jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu!
Lihat, jahatlah maksudmu! 11 Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada
TUHAN, sebab itulah yang kamu kehendaki.” Lalu mereka
diusir dari depan Firaun. 12 Berfirmanlah TUHAN kepada
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Musa: ”Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir mendatangkan belalang dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan
di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu.”
13
Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir,
dan TUHAN mendatangkan angin timur melintasi negeri
itu, sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari
pagi, angin timur membawa belalang. 14 Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh
daerah Mesir, sangat banyak; sebelum itu tidak pernah
ada belalang yang demikian banyaknya dan sesudah itupun tidak akan terjadi lagi yang demikian. 15 Belalang
menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu
menjadi gelap olehnya; belalang memakan habis segala
tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada
pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga
tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuhtumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. 16 Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata:
”Aku telah berbuat dosa terhadap TUHAN, Allahmu, dan
terhadap kamu. 17 Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja dan berdoalah kepada TUHAN,
Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkan-Nya dari
padaku.” 18 Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan
berdoa kepada TUHAN. 19 Maka TUHAN membuat angin
bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang
sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam Laut Teberau: tidak ada satu belalangpun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. 20 Tetapi
TUHAN mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau
membiarkan orang Israel pergi. 21 Berfirmanlah TUHAN
kepada Musa: ”Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya
datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat
meraba gelap itu.” 22 Lalu Musa mengulurkan tangannya
ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir
selama tiga hari. 23 Tidak ada orang yang dapat melihat
temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari
tempatnya selama tiga hari; tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. 24 Lalu Firaun
memanggil Musa serta berkata: ”Pergilah, beribadahlah
kepada TUHAN, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut
beserta kamu.” 25 Tetapi Musa berkata: ”Bahkan korban
sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk TUHAN,
Allah kami. 26 Dan juga ternak kami harus turut beserta
kami dan satu kakipun tidak akan tinggal, sebab dari
ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada
TUHAN, Allah kami; dan kami tidak tahu, dengan apa
kami harus beribadah kepada TUHAN, sebelum kami sampai di sana.” 27 Tetapi TUHAN mengeraskan hati Firaun,
sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. 28 Lalu
Firaun berkata kepadanya: ”Pergilah dari padaku; awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu
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engkau melihat mukaku, engkau akan mati.” 29 Kemudian yang keempat belas bulan ini; lalu seluruh jemaah Israel
Musa berkata: ”Tepat seperti ucapanmu itu! Aku takkan yang berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja.
7
melihat mukamu lagi!”
Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas,
8
Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: ”Aku akan men- pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya
datangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir, sesu- harus dimakan mereka pada malam itu juga; yang dipangdah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini; apabila gang mereka harus makan dengan roti yang tidak ber9
ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengu- agi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya
sir kamu dari sini. 2 Baiklah katakan kepada bangsa itu, mentah atau direbus dalam air; hanya dipanggang di api,
supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya.
10
Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu samperak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada
3
pai
pagi; apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah
tetangganya pula.” Lalu TUHAN membuat orang Mesir
habis
dengan api. 11 Dan beginilah kamu memakannya:
bermurah hati terhadap bangsa itu; lagipula Musa adalah
seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tapegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. 4 Berkatalah nganmu; buru-burulah kamu memakannya; itulah Paskah
12
Musa: ”Beginilah firman TUHAN: Pada waktu tengah ma- bagi TUHAN. Sebab pada malam ini Aku akan menjalam Aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. 5 Maka lani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak matiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak nusia sampai anak binatang, akan Kubunuh, dan kepada
sulung Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada semua allah di Mesir akan Kujatuhkan hukuman, Akulah,
13
anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu ki- TUHAN. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada
langan, juga segala anak sulung hewan. 6 Dan seruan yang rumah-rumah di mana kamu tinggal: Apabila Aku mehebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang lihat darah itu, maka Aku akan lewat dari pada kamu.
belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah
14
7
Hari ini
Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anji- kamu, apabila Aku menghukum tanah Mesir.
akan
menjadi
hari
peringatan
bagimu.
Kamu
harus
merangpun tidak akan berani menggonggong, baik kepada mayakannya
sebagai
hari
raya
bagi
TUHAN
turun-temurun.
nusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui,
bahwa TUHAN membuat perbedaan antara orang Mesir Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk sela15
Kamu makanlah roti yang tidak beragi tujuh
dan orang Israel. 8 Dan semua pegawaimu ini akan datang manya.
hari
lamanya;
pada hari pertamapun kamu buanglah sekepadaku dan sujud kepadaku serta berkata: Keluarlah,
gala
ragi
dari
rumahmu,
sebab setiap orang yang makan seengkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau; sesudah
suatu
yang
beragi,
dari
hari
pertama sampai hari ketujuh,
itu aku akan keluar.” Lalu Musa meninggalkan Firaun de9
orang
itu
harus
dilenyapkan
dari antara Israel. 16 Kamu
ngan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah TUHAN
kepada Musa: ”Firaun tidak akan mendengarkan kamu, adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang
supaya mujizat-mujizat yang Kubuat bertambah banyak pertama maupun pada hari yang ketujuh; pada hari-hari
di tanah Mesir.” 10 Musa dan Harun telah melakukan segala itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun; hanya apa
mujizat ini di depan Firaun. Tetapi TUHAN mengeraskan yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang bo17
hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi leh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan
hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada
dari negerinya.
hari ini juga Aku membawa pasukan-pasukanmu keluar
dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini
Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun di
turun-temurun; itulah suatu ketetapan untuk selamanya.
2
tanah Mesir: ”Bulan inilah akan menjadi permulaan se- 18
Dalam bulan pertama, pada hari yang keempat belas
gala bulan bagimu; itu akan menjadi bulan pertama babulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang
3
gimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jetidak beragi, sampai kepada hari yang kedua puluh satu
maah Israel: Pada tanggal sepuluh bulan ini diambillah
bulan itu, pada waktu petang. 19 Tujuh hari lamanya tioleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum kedak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang
luarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga.
yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dile4
Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya unnyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing,
tuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama
baik ia orang asli. 20 Sesuatu apapun yang beragi tidak bodengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah
leh kamu makan; kamu makanlah roti yang tidak beragi
mengambil seekor, menurut jumlah jiwa; tentang anak
di segala tempat kediamanmu.” 21 Lalu Musa memanggil
domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan
semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka: ”Pertiap-tiap orang. 5 Anak dombamu itu harus jantan, tigilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan semdak bercela, berumur setahun; kamu boleh ambil domba
belihlah anak domba Paskah. 22 Kemudian kamu harus
6
atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari

11

12

58
mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah
yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus
sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu;
seorangpun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya
sampai pagi. 23 Dan TUHAN akan menjalani Mesir untuk menulahinya; apabila Ia melihat darah pada ambang
atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka TUHAN akan
melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. 24 Kamu harus
memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya
bagimu dan bagi anak-anakmu. 25 Dan apabila kamu tiba
di negeri yang akan diberikan TUHAN kepadamu, seperti
yang difirmankan-Nya, maka kamu harus pelihara ibadah
ini. 26 Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu: Apakah artinya ibadahmu ini? 27 maka haruslah kamu berkata:
Itulah korban Paskah bagi TUHAN yang melewati rumahrumah orang Israel di Mesir, ketika Ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita.” Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. 28 Pergilah orang
Israel, lalu berbuat demikian; seperti yang diperintahkan
TUHAN kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat
mereka. 29 Maka pada tengah malam TUHAN membunuh
tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung
Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan, yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. 30 Lalu bangunlah Firaun pada malam itu, bersama semua pegawainya dan
semua orang Mesir; dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian.
31
Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun,
katanya: ”Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel; pergilah, beribadahlah kepada TUHAN, seperti katamu itu. 32 Bawalah
juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu, tetapi pergilah! Dan pohonkanlah juga berkat
bagiku.” 33 Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka: ”Nanti kami mati
semuanya.” 34 Lalu bangsa itu mengangkat adonannya, sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus
dalam kainnya di atas bahunya. 35 Orang Israel melakukan
juga seperti kata Musa; mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. 36 Dan
TUHAN membuat orang Mesir bermurah hati terhadap
bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. 37 Kemudian
berangkatlah orang Israel dari Raamses ke Sukot, kira-kira
enam ratus ribu orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. 38 Juga banyak orang dari berbagaibagai bangsa turut dengan mereka; lagi sangat banyak
ternak kambing domba dan lembu sapi. 39 Adonan yang
dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-
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lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. 40 Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah empat
ratus tiga puluh tahun. 41 Sesudah lewat empat ratus tiga
puluh tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala
pasukan TUHAN dari tanah Mesir. 42 Malam itulah malam berjaga-jaga bagi TUHAN, untuk membawa mereka
keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjagajaga bagi semua orang Israel, turun-temurun, untuk kemuliaan TUHAN. 43 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan
Harun: ”Inilah ketetapan mengenai Paskah: Tidak seorangpun dari bangsa asing boleh memakannya. 44 Seorang
budak belian barulah boleh memakannya, setelah engkau
menyunat dia. 45 Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. 46 Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga; tidak boleh kaubawa sedikitpun dari
daging itu keluar rumah; satu tulangpun tidak boleh kamu
patahkan. 47 Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. 48 Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi TUHAN, maka
setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia, wajiblah
disunat; barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya;
ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorangpun yang tidak bersunat boleh memakannya. 49 Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang
asing yang menetap di tengah-tengah kamu.” 50 Seluruh
orang Israel berbuat demikian; seperti yang diperintahkan
TUHAN kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat
mereka. 51 Dan tepat pada hari itu juga TUHAN membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, menurut pasukan mereka.

13

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 2 ”Kuduskanlah
bagi-Ku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu
dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan; Akulah yang empunya mereka.” 3 Lalu
berkatalah Musa kepada bangsa itu: ”Peringatilah hari
ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan; karena dengan kekuatan tangan-Nya
TUHAN telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab
itu tidak boleh dimakan sesuatupun yang beragi. 4 Hari
ini kamu keluar, dalam bulan Abib. 5 Apabila TUHAN telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het,
orang Amori, orang Hewi dan orang Yebus, negeri yang
telah dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang
berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus
melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. 6 Makanlah
roti yang tidak beragi tujuh hari lamanya dan pada hari
yang ketujuh akan diadakan hari raya bagi TUHAN. 7 Roti
yang tidak beragi haruslah dimakan selama tujuh hari
itu; sesuatupun yang beragi tidak boleh dilihat padamu,
bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. 8 Pada hari itu harus kauberitahukan kepada anakmu
laki-laki: Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang
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dibuat TUHAN kepadaku pada waktu aku keluar dari
Mesir. 9 Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum TUHAN ada di bibirmu; sebab dengan tangan yang
kuat TUHAN telah membawa engkau keluar dari Mesir.
10
Haruslah kaupegang ketetapan ini pada waktunya yang
sudah ditentukan, dari tahun ke tahun. 11 Apabila engkau telah dibawa TUHAN ke negeri orang Kanaan, seperti
yang telah dijanjikan-Nya dengan sumpah kepadamu dan
kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikanNya kepadamu, 12 maka haruslah kaupersembahkan bagi
TUHAN segala yang lahir terdahulu dari kandungan; juga
setiap kali ada hewan yang kaupunyai beranak pertama
kali, anak jantan yang sulung adalah bagi TUHAN. 13 Tetapi
setiap anak keledai yang lahir terdahulu kautebuslah dengan seekor domba; atau, jika engkau tidak menebusnya,
engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu
lelaki, haruslah kautebus. 14 Dan apabila anakmu akan
bertanya kepadamu di kemudian hari: Apakah artinya itu?
maka haruslah engkau berkata kepadanya: Dengan kekuatan tangan-Nya TUHAN telah membawa kita keluar dari
Mesir, dari rumah perbudakan. 15 Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka
TUHAN membunuh semua anak sulung di tanah Mesir,
dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada
TUHAN segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari
kandungan, sedang semua anak sulung di antara anakanakku lelaki kutebus. 16 Hal itu harus menjadi tanda
pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab
dengan kekuatan tangan-Nya TUHAN membawa kita keluar dari Mesir.” 17 Setelah Firaun membiarkan bangsa itu
pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat;
sebab firman Allah: ”Jangan-jangan bangsa itu menyesal,
apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka
kembali ke Mesir.” 18 Tetapi Allah menuntun bangsa itu
berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut
Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang
Israel dari tanah Mesir. 19 Musa membawa tulang-tulang
Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh: ”Allah tentu
akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa
tulang-tulangku dari sini.” 20 Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. 21 TUHAN berjalan di depan mereka, pada siang hari
dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan
pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam.
22
Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa
itu.

14Berfirmanlah TUHAN kepada Musa, demikian:

2

”Katakanl
kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-Hahirot, antara Migdol dan laut; tepat di depan Baal-Zefon berkemahlah kamu, di tepi laut.
3
Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel: Mereka
telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung
mereka. 4 Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia
mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya Aku akan menyatakan kemuliaan-Ku, sehingga
orang Mesir mengetahui, bahwa Akulah TUHAN.” Lalu
mereka berbuat demikian. 5 Ketika diberitahukan kepada
raja Mesir, bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah
hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu,
dan berkatalah mereka: ”Apakah yang telah kita perbuat
ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita?” 6 Kemudian ia memasang keretanya dan
membawa rakyatnya serta. 7 Ia membawa enam ratus kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing
lengkap dengan perwiranya. 8 Demikianlah TUHAN mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar
orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin
oleh tangan yang dinaikkan. 9 Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan
pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada
waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-Hahirot di
depan Baal-Zefon. 10 Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan
mereka berseru-seru kepada TUHAN, 11 dan mereka berkata kepada Musa: ”Apakah karena tidak ada kuburan di
Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang
gurun ini? Apakah yang kauperbuat ini terhadap kami
dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12 Bukankah
ini telah kami katakan kepadamu di Mesir: Janganlah
mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang
Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada
orang Mesir dari pada mati di padang gurun ini.” 13 Tetapi
berkatalah Musa kepada bangsa itu: ”Janganlah takut,
berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari TUHAN,
yang akan diberikan-Nya hari ini kepadamu; sebab orang
Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat
lagi untuk selama-lamanya. 14 TUHAN akan berperang
untuk kamu, dan kamu akan diam saja.” 15 Berfirmanlah
TUHAN kepada Musa: ”Mengapakah engkau berseru-seru
demikian kepada-Ku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. 16 Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah
airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengahtengah laut di tempat kering. 17 Tetapi sungguh Aku akan
mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul
orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya,
keretanya dan orangnya yang berkuda, Aku akan menyatakan kemuliaan-Ku. 18 Maka orang Mesir akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, apabila Aku memperlihatkan
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kemuliaan-Ku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya wiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam Laut Tebeyang berkuda.” 19 Kemudian bergeraklah Malaikat Allah, rau. 5 Samudera raya menutupi mereka; ke air yang dayang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu ber- lam mereka tenggelam seperti batu. 6 Tangan kanan-Mu,
jalan di belakang mereka; dan tiang awan itu bergerak dari TUHAN, mulia karena kekuasaan-Mu, tangan kanan-Mu,
depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. 20 Demikianlah
TUHAN, menghancurkan musuh. 7 Dengan keluhuran-Mu
tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara yang besar Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit meorang Israel; dan oleh karena awan itu menimbulkan ke- nentang Engkau; Engkau melepaskan api murka-Mu, yang
gelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak memakan mereka sebagai tunggul gandum. 8 Karena nadapat mendekati yang lain, semalam-malaman itu. 21 Lalu fas hidung-Mu segala air naik bertimbun-timbun; segala
Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam- aliran berdiri tegak seperti bendungan; air bah membeku
malaman itu TUHAN menguakkan air laut dengan peran- di tengah-tengah laut. 9 Kata musuh: Aku akan mengetaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi jar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan;
tanah kering; maka terbelahlah air itu. 22 Demikianlah nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus
orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat pedangku; tanganku akan melenyapkan mereka! 10 Engkau
kering; sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai meniup dengan taufan-Mu, lautpun menutupi mereka; setembok bagi mereka. 23 Orang Mesir mengejar dan menyu- bagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. 11 Siapakah
sul mereka--segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang seperti Engkau, di antara para allah, ya TUHAN; siayang berkuda--sampai ke tengah-tengah laut. 24 Dan pada pakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menawaktu jaga pagi, TUHAN yang di dalam tiang api dan kutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur, Engkau pemawan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu buat keajaiban? 12 Engkau mengulurkan tangan kanandikacaukan-Nya tentara orang Mesir itu. 25 Ia membuat Mu; bumipun menelan mereka. 13 Dengan kasih setia-Mu
roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, Engkau menuntun umat yang telah Kautebus; dengan kekuatansehingga orang Mesir berkata: ”Marilah kita lari mening- Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang
galkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang un- kudus. 14 Bangsa-bangsa mendengarnya, merekapun mengtuk mereka melawan Mesir.” 26 Berfirmanlah TUHAN ke- gigil; kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin.
pada Musa: ”Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya 15 Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom,
air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab;
dan orang mereka yang berkuda.” 27 Musa mengulurkan semua penduduk tanah Kanaan gemetar. 16 Ngeri dan tatangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah kut menimpa mereka, karena kebesaran tangan-Mu meair laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju reka kaku seperti batu, sampai umat-Mu menyeberang,
air itu; demikianlah TUHAN mencampakkan orang Mesir ya TUHAN, sampai umat yang Kauperoleh menyeberang.
ke tengah-tengah laut. 28 Berbaliklah segala air itu, lalu 17 Engkau membawa mereka dan Kaucangkokkan mereka
menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan di atas gunung milik-Mu sendiri; di tempat yang telah KaFiraun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut; seora- ubuat kediaman-Mu, ya TUHAN; di tempat kudus, yang
ngpun tidak ada yang tinggal dari mereka. 29 Tetapi orang didirikan tangan-Mu, ya TUHAN. 18 TUHAN memerintah
Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, kekal selama-lamanya.” 19 Ketika kuda Firaun dengan kesedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok retanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut,
bagi mereka. 30 Demikianlah pada hari itu TUHAN menye- maka TUHAN membuat air laut berbalik meliputi melamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang reka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari
Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. tengah-tengah laut. 20 Lalu Miryam, nabiah itu, saudara
31
Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbu- perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan
atan yang dilakukan TUHAN terhadap orang Mesir, maka tampillah semua perempuan mengikutinya memukul retakutlah bangsa itu kepada TUHAN dan mereka percaya bana serta menari-nari. 21 Dan menyanyilah Miryam mekepada TUHAN dan kepada Musa, hamba-Nya itu.
mimpin mereka: ”Menyanyilah bagi TUHAN, sebab Ia
tinggi luhur; kuda dan penunggangnya dilemparkan-Nya
ke dalam laut.” 22 Musa menyuruh orang Israel berangPada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang
kat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang guIsrael menyanyikan nyanyian ini bagi TUHAN yang berrun Syur; tiga hari lamanya mereka berjalan di padang
bunyi: ”Baiklah aku menyanyi bagi TUHAN, sebab Ia
gurun itu dengan tidak mendapat air. 23 Sampailah metinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkan-Nya
reka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air
ke dalam laut. 2 TUHAN itu kekuatanku dan mazmurku,
yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabIa telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia,
nya dinamai orang tempat itu Mara. 24 Lalu bersungutIa Allah bapaku, kuluhurkan Dia. 3 TUHAN itu pahlasungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka: ”Apawan perang; TUHAN, itulah nama-Nya. 4 Kereta Firaun
kah yang akan kami minum?” 25 Musa berseru-seru kedan pasukannya dibuang-Nya ke dalam laut; para per-
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pada TUHAN, dan TUHAN menunjukkan kepadanya se- sungut orang Israel; katakanlah kepada mereka: Pada
potong kayu; Musa melemparkan kayu itu ke dalam air; waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu
lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan TUHAN pagi kamu akan kenyang makan roti; maka kamu akan
ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada me- mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, Allahmu.” 13 Pada
reka dan di sanalah TUHAN mencoba mereka, 26 firman- waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh
Nya: ”Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara yang menutupi perkemahan itu; dan pada waktu pagi terleTUHAN, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di mata- taklah embun sekeliling perkemahan itu. 14 Ketika embun
Nya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintah- itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang
Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka Aku gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, hatidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, yang lus seperti embun beku di bumi. 15 Ketika orang Israel
telah Kutimpakan kepada orang Mesir; sebab Aku Tuha- melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain:
nlah yang menyembuhkan engkau.” 27 Sesudah itu sampa- ”Apakah ini?” Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi
ilah mereka di Elim; di sana ada dua belas mata air dan Musa berkata kepada mereka: ”Inilah roti yang diberikan
tujuh puluh pohon korma, lalu berkemahlah mereka di TUHAN kepadamu menjadi makananmu. 16 Beginilah persana di tepi air itu.
intah TUHAN: Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya; masing-masing kamu boleh mengambil untuk
seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa.”
Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap 17
Demikianlah diperbuat orang Israel; mereka mengumjemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara
pulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. 18 Ketika meElim dan gunung Sinai, pada hari yang kelima belas bulan
reka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengyang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. 2 Di
umpulkan banyak, tidak kelebihan dan orang yang mengpadang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Isumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengrael kepada Musa dan Harun; 3 dan berkata kepada mereka:
umpulkan menurut keperluannya. 19 Musa berkata kepada
”Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan
mereka: ”Seorangpun tidak boleh meninggalkan dari padaTUHAN ketika kami duduk menghadapi kuali berisi danya sampai pagi.” 20 Tetapi ada yang tidak mendengarkan
ging dan makan roti sampai kenyang! Sebab kamu memMusa dan meninggalkan dari padanya sampai pagi, lalu
bawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh
berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah
seluruh jemaah ini dengan kelaparan.” 4 Lalu berfirmanlah
kepada mereka. 21 Setiap pagi mereka memungutnya, tiapTUHAN kepada Musa: ”Sesungguhnya Aku akan menutiap orang menurut keperluannya; tetapi ketika matahari
runkan dari langit hujan roti bagimu; maka bangsa itu
panas, cairlah itu. 22 Dan pada hari yang keenam mereka
akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang
memungut roti itu dua kali lipat banyaknya, dua gomer
perlu untuk sehari, supaya mereka Kucoba, apakah meuntuk tiap-tiap orang; dan datanglah semua pemimpin jereka hidup menurut hukum-Ku atau tidak. 5 Dan pada
maah memberitahukannya kepada Musa. 23 Lalu berkahari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa
talah Musa kepada mereka: ”Inilah yang dimaksudkan
mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat dua
TUHAN: Besok adalah hari perhentian penuh, sabat yang
kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka seharikudus bagi TUHAN; maka roti yang perlu kamu bakar, bahari.” 6 Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada
karlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah; dan seseluruh orang Israel: ”Petang ini kamu akan mengetagala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan
hui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar
sampai pagi.” 24 Mereka membiarkannya di tempatnya samdari tanah Mesir. 7 Dan besok pagi kamu melihat kemulipai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa;
aan TUHAN, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu
lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya.
kepada-Nya. Sebab, apalah kami ini maka kamu bersungut- 25
Selanjutnya kata Musa: ”Makanlah itu pada hari ini, se8
sungut kepada kami?” Lagi kata Musa: ”Jika memang
bab hari ini adalah sabat untuk TUHAN, pada hari ini
TUHAN yang memberi kamu makan daging pada waktu
tidaklah kamu mendapatnya di padang. 26 Enam hari lapetang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi,
manya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh
karena TUHAN telah mendengar sungut-sungutmu yang
ada sabat; maka roti itu tidak ada pada hari itu.” 27 Tetapi
kamu sungut-sungutkan kepada-Nya--apalah kami ini? Bukan
ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar
kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada TUHAN.”
memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. 28 Sebab
9
Kata Musa kepada Harun: ”Katakanlah kepada segenap
itu TUHAN berfirman kepada Musa: ”Berapa lama lagi
jemaah Israel: Marilah dekat ke hadapan TUHAN, sebab
kamu menolak mengikuti segala perintah-Ku dan hukum10
Ia telah mendengar sungut-sungutmu.” Dan sedang HaKu? 29 Perhatikanlah, TUHAN telah memberikan sabat
run berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka meitu kepadamu; itulah sebabnya pada hari keenam Ia memmalingkan mukanya ke arah padang gurun--maka tampaberikan kepadamu roti untuk dua hari. Tinggallah kamu
11
klah kemuliaan TUHAN dalam awan. Lalu berfirmanlah
di tempatmu masing-masing, seorangpun tidak boleh ke12
TUHAN kepada Musa: ”Aku telah mendengar sungut-
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luar dari tempatnya pada hari ketujuh itu.” 30 Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. 31 Umat Israel
menyebutkan namanya: manna; warnanya putih seperti
ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. 32 Musa
berkata: ”Beginilah perintah TUHAN: Ambillah segomer
penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan
mereka melihat roti yang Kuberi kamu makan di padang
gurun, ketika Aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir.” 33 Sebab itu Musa berkata kepada Harun: ”Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan TUHAN
untuk disimpan turun-temurun.” 34 Seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah buli-buli itu
ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk
disimpan. 35 Orang Israel makan manna empat puluh tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami
orang; mereka makan manna sampai tiba di perbatasan
tanah Kanaan. 36 Adapun segomer ialah sepersepuluh efa.
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2. KELUARAN
run dan Hur telah naik ke puncak bukit. 11 Dan terjadilah,
apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel,
tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah
Amalek. 12 Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya,
supaya ia duduk di atasnya; Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di
sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai
matahari terbenam. 13 Demikianlah Yosua mengalahkan
Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. 14 Kemudian
berfirmanlah TUHAN kepada Musa: ”Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan
ingatkanlah ke telinga Yosua, bahwa Aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit.” 15 Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya: ”Tuhanlah panji-panjiku!” 16 Ia berkata: ”Tangan
di atas panji-panji TUHAN! TUHAN berperang melawan
Amalek turun-temurun.”
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Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari
Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, merpadang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan
tempat persinggahan, sesuai dengan titah TUHAN, lalu kepada Israel, umat-Nya, yakni bahwa TUHAN telah memberkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada bawa orang Israel keluar dari Mesir. 2 Lalu Yitro, mertua
air untuk diminum bangsa itu. 2 Jadi mulailah mereka itu Musa, membawa serta Zipora, isteri Musa--yang dahulu
bertengkar dengan Musa, kata mereka: ”Berikanlah air ke- disuruh Musa pulang-- 3 dan kedua anak laki-laki Zipora;
pada kami, supaya kami dapat minum.” Tetapi Musa ber- yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa: ”Aku
kata kepada mereka: ”Mengapakah kamu bertengkar de- telah menjadi seorang pendatang di negeri asing,” 4 dan
ngan aku? Mengapakah kamu mencobai TUHAN?” 3 Hauslahyang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya: ”Allah
bangsa itu akan air di sana; bersungut-sungutlah bangsa bapaku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku
itu kepada Musa dan berkata: ”Mengapa pula engkau me- dari pedang Firaun.” 5 Ketika Yitro, mertua Musa, beserta
mimpin kami keluar dari Mesir, untuk membunuh kami, anak-anak dan isteri Musa sampai kepadanya di padang
anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?” 4 Lalu gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, 6 disuruhnyalah
berseru-serulah Musa kepada TUHAN, katanya: ”Apakah mengatakan kepada Musa: ”Aku, mertuamu Yitro, dayang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi tang kepadamu membawa isterimu beserta kedua anakmereka akan melempari aku dengan batu!” 5 Berfirmanlah nya.” 7 Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu,
TUHAN kepada Musa: ”Berjalanlah di depan bangsa itu sujudlah ia kepadanya dan menciumnya; mereka menadan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara nyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam
para tua-tua Israel; bawalah juga di tanganmu tongkatmu kemah. 8 Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuayang kaupakai memukul sungai Nil dan pergilah. 6 Maka nya segala yang dilakukan TUHAN kepada Firaun dan keAku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu pada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang
di Horeb; haruslah kaupukul gunung batu itu dan dari mereka alami di jalan dan bagaimana TUHAN menyedalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat mi- lamatkan mereka. 9 Bersukacitalah Yitro tentang segala
num.” Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua kebaikan, yang dilakukan TUHAN kepada orang Israel,
Israel. 7 Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh ka- bahwa Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang
rena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka Mesir. 10 Lalu kata Yitro: ”Terpujilah TUHAN, yang telah
telah mencobai TUHAN dengan mengatakan: ”Adakah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari
TUHAN di tengah-tengah kita atau tidak?” 8 Lalu data- tangan Firaun. 11 Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN lenglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel bih besar dari segala allah; sebab Ia telah menyelamatkan
di Rafidim. 9 Musa berkata kepada Yosua: ”Pilihlah orang- bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orangorang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka.” 12 Dan
Amalek, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu de- Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran
ngan memegang tongkat Allah di tanganku.” 10 Lalu Yo- dan beberapa korban sembelihan bagi Allah; lalu Harun
sua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersamadan berperang melawan orang Amalek; tetapi Musa, Ha- sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. 13 Keesokan
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harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu; hari itu juga. 2 Setelah mereka berangkat dari Rafidim,
dan bangsa itu berdiri di depan Musa, dari pagi sampai tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berpetang. 14 Ketika mertua Musa melihat segala yang dila- kemah di padang gurun; orang Israel berkemah di sana
kukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia: ”Apakah ini di depan gunung itu. 3 Lalu naiklah Musa menghadap
yang kaulakukan kepada bangsa itu? Mengapakah eng- Allah, dan TUHAN berseru dari gunung itu kepadanya:
kau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa ”Beginilah kaukatakan kepada keturunan Yakub dan kaitu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?” 15 Kata uberitakan kepada orang Israel: 4 Kamu sendiri telah meMusa kepada mertuanya itu: ”Sebab bangsa ini datang lihat apa yang Kulakukan kepada orang Mesir, dan bakepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. 16 Apabila gaimana Aku telah mendukung kamu di atas sayap raada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepa- jawali dan membawa kamu kepada-Ku. 5 Jadi sekarang,
daku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain; jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan
lagipula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan- berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi
ketetapan dan keputusan-keputusan Allah.” 17 Tetapi mer- harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, setua Musa menjawabnya: ”Tidak baik seperti yang kaula- bab Akulah yang empunya seluruh bumi. 6 Kamu akan
kukan itu. 18 Engkau akan menjadi sangat lelah, baik eng- menjadi bagi-Ku kerajaan imam dan bangsa yang kudus.
kau baik bangsa yang beserta engkau ini; sebab pekerjaan Inilah semuanya firman yang harus kaukatakan kepada
ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melaku- orang Israel.” 7 Lalu datanglah Musa dan memanggil para
kannya seorang diri saja. 19 Jadi sekarang dengarkanlah tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala
perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan firman yang diperintahkan TUHAN kepadanya. 8 Seluruh
Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu menjawab bersama-sama: ”Segala yang difirbangsa itu di hadapan Allah dan kauhadapkanlah perkara- mankan TUHAN akan kami lakukan.” Lalu Musapun meperkara mereka kepada Allah. 20 Kemudian haruslah eng- nyampaikan jawab bangsa itu kepada TUHAN. 9 Berfirmanlah
kau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan TUHAN kepada Musa: ”Sesungguhnya Aku akan datang
keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud sujalan yang harus dijalani, dan pekerjaan yang harus dila- paya dapat didengar oleh bangsa itu apabila Aku berbicara
kukan. 21 Di samping itu kaucarilah dari seluruh bangsa dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa peritu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang- caya kepadamu.” Lalu Musa memberitahukan perkataan
orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pe- bangsa itu kepada TUHAN. 10 Berfirmanlah TUHAN kengejaran suap; tempatkanlah mereka di antara bangsa itu pada Musa: ”Pergilah kepada bangsa itu; suruhlah mereka
menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka hapemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang. rus mencuci pakaiannya. 11 Menjelang hari ketiga mereka
22
Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara harus bersiap, sebab pada hari ketiga TUHAN akan tubangsa; maka segala perkara yang besar haruslah diha- run di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai.
dapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang ke- 12 Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa
cil diadili mereka sendiri; dengan demikian mereka meri- itu berkeliling sambil berkata: Jagalah baik-baik, jangan
ngankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, seengkau turut menanggungnya. 23 Jika engkau berbuat de- bab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia
mikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka dihukum mati. 13 Tangan seorangpun tidak boleh merabaengkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini nya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipaakan pulang dengan puas senang ke tempatnya.” 24 Musa nahi sampai mati; baik binatang baik manusia, ia tidak
mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukan- akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyalah segala yang dikatakannya. 25 Dari seluruh orang nyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu.”
Israel Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat 14 Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa
mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemim- itu; disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mepin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima rekapun mencuci pakaiannya. 15 Maka kata Musa kepada
puluh orang dan pemimpin sepuluh orang. 26 Mereka ini bangsa itu: ”Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan
mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu; perkara- janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan.” 16 Dan
perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, te- terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada
tapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. 27 Kemudian
guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi
Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah selunegerinya.
ruh bangsa yang ada di perkemahan. 17 Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai
Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. 18 Gunung
Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari
Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena TUHAN
tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada
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turun ke atasnya dalam api; asapnya membubung seperti
asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat.
19
Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah
Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. 20 Lalu turunlah TUHAN ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka TUHAN memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. 21 Kemudian TUHAN
berfirman kepada Musa: ”Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan TUHAN hendak melihat-lihat; sebab tentulah
banyak dari mereka akan binasa. 22 Juga para imam yang
datang mendekat kepada TUHAN haruslah menguduskan
dirinya, supaya TUHAN jangan melanda mereka.” 23 Lalu
berkatalah Musa kepada TUHAN: ”Tidak akan mungkin
bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami, demikian: Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu
kudus.” 24 Lalu TUHAN berfirman kepadanya: ”Pergilah,
turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun;
tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap TUHAN, supaya mereka jangan
dilanda-Nya.” 25 Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa
itu dan menyatakan hal itu kepada mereka.

20Lalu Allah mengucapkan segala firman ini:

2

”Akulah
TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 3 Jangan ada padamu
allah lain di hadapan-Ku. 4 Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas,
atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 5 Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN,
Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan
kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan
yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci
Aku, 6 tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beriburibu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang
berpegang pada perintah-perintah-Ku. 7 Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan, sebab
TUHAN akan memandang bersalah orang yang menyebut
nama-Nya dengan sembarangan. 8 Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat: 9 enam hari lamanya engkau akan bekerja
dan melakukan segala pekerjaanmu, 10 tetapi hari ketujuh
adalah hari Sabat TUHAN, Allahmu; maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki,
atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau
hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing
yang di tempat kediamanmu. 11 Sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh; itulah sebabnya TUHAN memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 12 Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut
umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu. 13 Jangan membunuh. 14 Jangan berzinah. 15 Jangan

mencuri. 16 Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 17 Jangan mengingini rumah sesamamu; jangan
mengingini isterinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau
apapun yang dipunyai sesamamu.” 18 Seluruh bangsa itu
menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung-menyabung,
sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa
itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. 19 Mereka
berkata kepada Musa: ”Engkaulah berbicara dengan kami,
maka kami akan mendengarkan; tetapi janganlah Allah
berbicara dengan kami, nanti kami mati.” 20 Tetapi Musa
berkata kepada bangsa itu: ”Janganlah takut, sebab Allah
telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan
dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar
kamu jangan berbuat dosa.” 21 Adapun bangsa itu berdiri
jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. 22 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: ”Beginilah kaukatakan kepada orang Israel:
Kamu sendiri telah menyaksikan, bahwa Aku berbicara
dengan kamu dari langit. 23 Janganlah kamu membuat di
samping-Ku allah perak, juga allah emas janganlah kamu
buat bagimu. 24 Kaubuatlah bagi-Ku mezbah dari tanah
dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan
korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang Kutentukan menjadi tempat peringatan bagi nama-Ku, Aku akan datang kepadamu
dan memberkati engkau. 25 Tetapi jika engkau membuat
bagi-Ku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. 26 Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke
mezbah-Ku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya.”

21

”Inilah peraturan-peraturan yang harus kaubawa ke
depan mereka. 2 Apabila engkau membeli seorang budak
Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu enam tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. 3 Jika ia datang seorang diri saja, maka
keluarpun ia seorang diri; jika ia mempunyai isteri, maka
isterinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia.
4
Jika tuannya memberikan kepadanya seorang isteri dan
perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap
menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. 5 Tetapi jika budak itu dengan
sungguh-sungguh berkata: Aku cinta kepada tuanku, kepada isteriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau
keluar sebagai orang merdeka, 6 maka haruslah tuannya
itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke
pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. 7 Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka per-
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empuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak
lelaki keluar. 8 Jika perempuan itu tidak disukai tuannya,
yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus; tuannya itu
tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. 9 Jika
tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka
haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak
perempuan berhak diperlakukan. 10 Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan
perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia.
11
Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar, dengan
tidak membayar uang tebusan apa-apa.” 12 ”Siapa yang memukul seseorang, sehingga mati, pastilah ia dihukum mati.
13
Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan
tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka Aku
akan menunjukkan bagimu suatu tempat, ke mana ia dapat lari. 14 Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya,
maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbah-Ku,
supaya ia mati dibunuh. 15 Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. 16 Siapa yang
menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik
orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati.
17
Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. 18 Apabila ada orang bertengkar dan yang
seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi
terpaksa berbaring di tempat tidur, 19 maka orang yang
memukul itu bebas dari hukuman, jika yang lain itu dapat
bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai
tongkat; hanya ia harus membayar kerugian orang yang
lain itu, karena terpaksa menganggur, dan menanggung
pengobatannya sampai sembuh. 20 Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat,
sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. 21 Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua,
maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah
miliknya sendiri. 22 Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan
yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan,
tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut,
maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh
suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. 23 Tetapi jika perempuan
itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, 24 mata ganti
mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki,
25
lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. 26 Apabila seseorang memukul mata budaknya lakilaki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya,
maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. 27 Dan jika ia me-

numbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi
budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak
itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya
itu. 28 Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki
atau perempuan, sehingga mati, maka pastilah lembu itu
dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh
dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman.
29
Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau
menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang
laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknyapun harus dihukum mati. 30 Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan
kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. 31 Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga.
32
Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki
atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar tiga
puluh syikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu
harus dilempari mati dengan batu. 33 Apabila seseorang
membuka sumur, atau apabila seseorang menggali sumur,
dengan tidak menutupnya, dan seekor lembu atau keledai
jatuh ke dalamnya, 34 maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian: ia harus mengganti harga binatang
itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang
mati itu menjadi kepunyaannya. 35 Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain, sehingga mati, maka
lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi dan binatang yang mati itupun harus dibagi juga. 36 Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu,
dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya:
lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi
kepunyaannya.”

22

”Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia
harus membayar gantinya, yakni lima ekor lembu ganti
lembu itu dan empat ekor domba ganti domba itu. 2 Jika
seorang pencuri kedapatan waktu membongkar, dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah; 3 tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah
matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu
harus membayar ganti kerugian sepenuhnya; jika ia orang
yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya
itu. 4 Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka
ia harus membayar ganti kerugian dua kali lipat. 5 Apabila
seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau
di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan
lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia
harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai
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ganti kerugian. 6 Apabila ada api dinyalakan dan api itu
menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga
dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran
itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. 7 Apabila
seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang,
dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu
terdapat, ia harus membayar ganti kerugian dua kali lipat.
8
Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah, bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan
temannya. 9 Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta,
baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang
seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan:
Inilah kepunyaanku--maka perkara kedua orang itu harus
dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh
Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian
dua kali lipat. 10 Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau
binatang apapun dan binatang itu mati, atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak
ada orang yang melihatnya, 11 maka sumpah di hadapan
TUHAN harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah
itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. 12 Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang
dari padanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. 13 Jika binatang itu benar-benar diterkam
oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai
bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. 14 Apabila seseorang meminjam seekor binatang
dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati,
ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. 15 Tetapi jika pemiliknya
ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah
termasuk dalam sewa. 16 Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan, dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi isterinya dengan membayar mas kawin. 17 Jika ayah perempuan
itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya,
maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan.” 18 ”Seorang ahli sihir
perempuan janganlah engkau biarkan hidup. 19 Siapapun
yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum
mati. 20 Siapa yang mempersembahkan korban kepada
allah kecuali kepada TUHAN sendiri, haruslah ia ditumpas.” 21 ”Janganlah kautindas atau kautekan seorang orang
asing, sebab kamupun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 22 Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. 23 Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah Aku akan mendengarkan seruan me-
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reka, jika mereka berseru-seru kepada-Ku dengan nyaring.
24
Maka murka-Ku akan bangkit dan Aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga isteri-isterimu menjadi
janda dan anak-anakmu menjadi yatim. 25 Jika engkau
meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku,
orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau
berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia: janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. 26 Jika
engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai,
maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam, 27 sebab hanya itu saja penutup
tubuhnya, itulah pemalut kulitnya--pakai apakah ia pergi
tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepada-Ku, Aku akan
mendengarkannya, sebab Aku ini pengasih.” 28 ”Janganlah
engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. 29 Janganlah
lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kaupersembahkan kepada-Ku. 30 Demikian juga harus kauperbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu: tujuh hari lamanya anak-anak binatang itu harus
tinggal pada induknya, tetapi pada hari yang kedelapan
haruslah kaupersembahkan binatang-binatang itu kepadaKu. 31 Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagi-Ku:
daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas,
janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan
kepada anjing.”

23

”Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong; janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan
menjadi saksi yang tidak benar. 2 Janganlah engkau turutturut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam
memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan
hukum. 3 Juga janganlah memihak kepada orang miskin
dalam perkaranya. 4 Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kaukembalikan binatang itu. 5 Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau
rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. 6 Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin
di antaramu dalam perkaranya. 7 Haruslah kaujauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan
orang yang benar tidak boleh kaubunuh, sebab Aku tidak
akan membenarkan orang yang bersalah. 8 Suap janganlah kauterima, sebab suap membuat buta mata orangorang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orangorang yang benar. 9 Orang asing janganlah kamu tekan,
karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang
asing, sebab kamupun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 10 Enam tahunlah lamanya engkau menabur
di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, 11 tetapi pada
tahun ketujuh haruslah engkau membiarkannya dan me-
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ninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara
bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kaulakukan dengan kebun anggurmu dan kebun
zaitunmu. 12 Enam harilah lamanya engkau melakukan
pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau
berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja dan
supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. 13 Dalam segala hal yang Kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas; nama allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari
mulutmu.” 14 ”Tiga kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagi-Ku. 15 Hari raya Roti Tidak Beragi haruslah kaupelihara; tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah Kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar
dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratKu dengan tangan hampa. 16 Kaupeliharalah juga hari
raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang; demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 17 Tiga kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat
Tuhanmu TUHAN. 18 Janganlah kaupersembahkan darah
korban sembelihan yang kepada-Ku beserta sesuatu yang
beragi, dan janganlah lemak korban hari raya-Ku bermalam sampai pagi. 19 Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kaubawa ke dalam rumah TUHAN,
Allahmu. Janganlah kaumasak anak kambing dalam susu
induknya.” 20 ”Sesungguhnya Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di
jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah
Kusediakan. 21 Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya,
sebab nama-Ku ada di dalam dia. 22 Tetapi jika engkau
sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, dan melakukan segala yang Kufirmankan, maka Aku akan memusuhi musuhmu, dan melawan lawanmu. 23 Sebab malaikatKu akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan,
orang Hewi dan orang Yebus, dan Aku akan melenyapkan
mereka. 24 Janganlah engkau sujud menyembah kepada
allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah
engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau
memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan
mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kauremukkan sama sekali. 25 Tetapi kamu harus beribadah kepada TUHAN, Allahmu; maka Ia akan memberkati roti
makananmu dan air minumanmu dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. 26 Tidak akan ada
di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku
akan menggenapkan tahun umurmu. 27 Kengerian terha-

dap Aku akan Kukirimkan mendahului engkau: Aku akan
mengacaukan semua orang yang kaudatangi, dan Aku akan
membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. 28 Lagi
Aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang
Kanaan dan orang Het itu dari depanmu. 29 Aku tidak
akan menghalau mereka dari depanmu dalam satu tahun,
supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau.
30
Sedikit demi sedikit Aku akan menghalau mereka dari
depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga
engkau dapat memiliki negeri itu. 31 Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau sampai Laut
Filistin dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab Aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam
tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. 32 Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka
ataupun dengan allah mereka. 33 Mereka tidak akan tetap
diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepada-Ku, dengan beribadah kepada allah
mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu.”

24

Berfirmanlah Ia kepada Musa: ”Naiklah menghadap
TUHAN, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan tujuh puluh orang dari para tua-tua Israel dan sujudlah
kamu menyembah dari jauh. 2 Hanya Musa sendirilah yang
mendekat kepada TUHAN, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersamasama dengan dia.” 3 Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman TUHAN dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak: ”Segala firman yang telah diucapkan TUHAN itu,
akan kami lakukan.” 4 Lalu Musa menuliskan segala firman
TUHAN itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannyalah
mezbah di kaki gunung itu, dengan dua belas tugu sesuai
dengan kedua belas suku Israel. 5 Kemudian disuruhnyalah
orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembulembu jantan sebagai korban keselamatan kepada TUHAN.
6
Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu,
lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah
itu disiramkannya pada mezbah itu. 7 Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh
bangsa itu dan mereka berkata: ”Segala firman TUHAN
akan kami lakukan dan akan kami dengarkan.” 8 Kemudian
Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada
bangsa itu serta berkata: ”Inilah darah perjanjian yang diadakan TUHAN dengan kamu, berdasarkan segala firman
ini.” 9 Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu
dan tujuh puluh orang dari para tua-tua Israel. 10 Lalu
mereka melihat Allah Israel; kaki-Nya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan
yang terangnya seperti langit yang cerah. 11 Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkan-
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loh hukum, yang akan Kuberikan kepadamu. 17 Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni,
dua setengah hasta panjangnya dan satu setengah hasta
lebarnya. 18 Dan haruslah kaubuat dua kerub dari emas,
kaubuatlah itu dari emas tempaan, pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 19 Buatlah satu kerub pada ujung
sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana; seiras dengan tutup pendamaian itu kamu buatlah kerub itu
di atas kedua ujungnya. 20 Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya
menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing; kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. 21 Haruslah
kauletakkan tutup pendamaian itu di atas tabut dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum, yang
akan Kuberikan kepadamu. 22 Dan di sanalah Aku akan
bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian
itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu,
Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu
yang akan Kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan
kepada orang Israel.” 23 ”Lagi haruslah engkau membuat
meja dari kayu penaga, dua hasta panjangnya, sehasta lebarnya dan satu setengah hasta tingginya. 24 Haruslah engBerfirmanlah TUHAN kepada Musa: 2 ”Katakanlah
kau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkepada orang Israel, supaya mereka memungut bagi-Ku
kai emas sekelilingnya. 25 Haruslah engkau membuat sekepersembahan khusus; dari setiap orang yang terdorong halilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya dan
tinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadakaubuatlah
bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu.
Ku itu. 3 Inilah persembahan khusus yang harus kamu pu- 26
Haruslah
engkau
membuat untuk meja itu empat gelang
ngut dari mereka: emas, perak, tembaga; 4 kain ungu tua,
emas dan kaupasanglah gelang-gelang itu di keempat penkain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing;
jurunya, pada keempat kakinya. 27 Gelang itu haruslah de5
kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumbakat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu
lumba dan kayu penaga; 6 minyak untuk lampu, rempahpengusung, supaya meja itu dapat diangkut. 28 Haruslah
rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangiengkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga
wangian, 7 permata krisopras dan permata tatahan untuk
dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja
baju efod dan untuk tutup dada. 8 Dan mereka harus memharus diangkut. 29 Haruslah engkau membuat pingganbuat tempat kudus bagi-Ku, supaya Aku akan diam di
nya, cawannya, kendinya dan pialanya, yang dipakai untuk
tengah-tengah mereka. 9 Menurut segala apa yang Kutunpersembahan curahan; haruslah engkau membuat semuajukkan kepadamu sebagai contoh Kemah Suci dan sebanya itu dari emas murni. 30 Dan haruslah engkau tetap
gai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu
meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapan-Ku.”
membuatnya.” 10 ”Haruslah mereka membuat tabut dari 31
”Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni; dari
kayu penaga, dua setengah hasta panjangnya, satu seteemas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya baik
ngah hasta lebarnya dan satu setengah hasta tingginya.
batangnya; kelopaknya--dengan tombolnya dan kembangnya11
Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni; dari
-haruslah seiras dengan kandil itu. 32 Enam cabang harus
dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya dan di atastimbul dari sisinya: tiga cabang kandil itu dari sisi yang
nya harus kaubuat bingkai emas sekelilingnya. 12 Haruslah
satu dan tiga cabang dari sisi yang lain. 33 Tiga kelopak
engkau menuang empat gelang emas untuk tabut itu dan
yang berupa bunga badam pada cabang yang satu--dengan
pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu dua
tombol dan kembangnya--dan tiga kelopak yang serupa
gelang pada rusuknya yang satu dan dua gelang pada rupada cabang yang lain--dengan tombol dan kembangnya13
Engkau harus membuat kayu pesuknya yang kedua.
-;demikianlah juga kaubuat keenam cabang yang timbul
ngusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas.
dari kandil itu. 34 Pada kandil itu sendiri harus ada em14
Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke
pat kelopak berupa bunga badam--dengan tombolnya dan
dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dekembangnya. 35 Juga harus ada satu tombol di bawah se15
Kayu pengusung itu
ngan itu tabut dapat diangkut.
pasang cabang yang pertama, yang timbul dari kandil itu,
haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicadan satu tombol di bawah yang kedua, dan satu tombol di
16
but dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kautaruh
Nya tangan-Nya; mereka memandang Allah, lalu makan
dan minum. 12 TUHAN berfirman kepada Musa: ”Naiklah
menghadap Aku, ke atas gunung, dan tinggallah di sana,
maka Aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah, yang telah Kutuliskan untuk diajarkan
kepada mereka.” 13 Lalu bangunlah Musa dengan Yosua,
abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu.
14
Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata: ”Tinggallah
di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu; bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu, siapa yang ada perkaranya datanglah kepada
mereka.” 15 Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. 16 Kemuliaan TUHAN diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya enam hari lamanya; pada
hari ketujuh dipanggil-Nyalah Musa dari tengah-tengah
awan itu. 17 Tampaknya kemuliaan TUHAN sebagai api
yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. 18 Masuklah Musa ke tengah-tengah
awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di
atas gunung itu empat puluh hari dan empat puluh malam
lamanya.

25

69
bawah yang ketiga; demikianlah juga kaubuat keenam cabang yang timbul dari kandil itu. 36 Tombol dan cabang itu
harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. 37 Haruslah
kaubuat pada kandil itu tujuh lampu dan lampu-lampu itu
haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi
yang di depannya. 38 Sepitnya dan penadahnya haruslah
dari emas murni. 39 Dari satu talenta emas murni haruslah
dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. 40 Dan
ingatlah, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut
contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung
itu.”

26

”Kemah Suci itu haruslah kaubuat dari sepuluh tenda
dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain
ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi; dengan ada
kerubnya, buatan ahli tenun, haruslah kaubuat semuanya
itu. 2 Panjang tiap-tiap tenda haruslah dua puluh delapan
hasta dan lebar tiap-tiap tenda empat hasta: segala tenda
itu harus sama ukurannya. 3 Lima dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu, dan yang lima lagi juga harus
dirangkap menjadi satu. 4 Pada rangkapan yang pertama,
di tepi satu tenda yang di ujung, haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua dan demikian juga di tepi
satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 5 Lima puluh sosok harus kaubuat pada tenda yang
satu dan lima puluh sosok pada tenda yang di ujung pada
rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. 6 Dan haruslah engkau membuat
lima puluh kaitan emas dan menyambung tenda-tenda Kemah Suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu. 7 Juga haruslah engkau
membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi Kemah Suci, sebelas tenda harus
kaubuat. 8 Panjang tiap-tiap tenda harus tiga puluh hasta
dan lebar tiap-tiap tenda empat hasta: yang sebelas tenda
itu harus sama ukurannya. 9 Lima dari tenda itu haruslah
kausambung dengan tersendiri, dan enam dari tenda itu
dengan tersendiri, dan tenda yang keenam haruslah kaulipat dua, di sebelah depan kemah itu. 10 Haruslah engkau
membuat lima puluh sosok pada rangkapan yang pertama
di tepi satu tenda yang di ujung dan lima puluh sosok di
tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. 11 Haruslah
engkau membuat lima puluh kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung
tenda-tenda kemah itu, supaya menjadi satu. 12 Mengenai
bagian yang berjuntai itu, yang berlebih pada tenda kemah
itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang Kemah Suci. 13 Sehasta di sebelah
sini dan sehasta di sebelah sana pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi Kemah Suci, di sebelah sini dan di
sebelah sana untuk menudunginya. 14 Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba

jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumbalumba di atasnya lagi. 15 Haruslah engkau membuat untuk
Kemah Suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak,
16
sepuluh hasta panjangnya satu papan dan satu setengah
hasta lebarnya tiap-tiap papan. 17 Tiap-tiap papan harus
ada dua pasaknya yang disengkang satu sama lain; demikianlah harus kauperbuat dengan segala papan Kemah Suci.
18
Haruslah engkau membuat papan-papan untuk Kemah
Suci, dua puluh papan pada sebelah selatan. 19 Dan haruslah kaubuat empat puluh alas perak di bawah kedua puluh
papan itu, dua alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan
untuk kedua pasaknya. 20 Juga untuk sisi yang kedua dari
Kemah Suci, pada sebelah utara, kaubuatlah dua puluh
papan 21 dengan empat puluh alas peraknya: dua alas di
bawah satu papan dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan. 22 Untuk sisi belakang Kemah Suci, pada sebelah barat, haruslah kaubuat enam papan. 23 Dua papan
haruslah kaubuat untuk sudut Kemah Suci, di sisi belakang. 24 Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di
sebelah bawah dan seperti itu juga kembar pasaknya di
sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu; demikianlah
harus kedua papan itu; haruslah itu merupakan kedua sudutnya. 25 Jadi harus ada delapan papan dengan alas peraknya: enam belas alas; dua alas di bawah satu papan dan
seterusnya dua alas di bawah setiap papan. 26 Juga haruslah kaubuat kayu lintang dari kayu penaga: lima untuk
papan-papan pada sisi yang satu dari Kemah Suci, 27 lima
kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari
Kemah Suci, dan lima kayu lintang untuk papan-papan
pada sisi Kemah Suci yang merupakan sisi belakangnya,
pada sebelah barat. 28 Dan kayu lintang yang di tengah,
di tengah-tengah papan-papan itu, haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. 29 Papan-papan itu haruslah kausalut dengan emas, gelang-gelang itu haruslah kaubuat
dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang
itu, dan kayu-kayu lintang itu haruslah kausalut dengan
emas. 30 Kemudian haruslah kaudirikan Kemah Suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu
di atas gunung itu. 31 Haruslah kaubuat tabir dari kain
ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya; haruslah dibuat dengan ada
kerubnya, buatan ahli tenun. 32 Haruslah engkau menggantungkannya pada empat tiang dari kayu penaga, yang
disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan empat alas perak. 33 Haruslah tabir itu kaugantungkan pada kaitan penyambung tenda itu dan haruslah
kaubawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat
kudus dan tempat maha kudus. 34 Tutup pendamaian itu
haruslah kauletakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. 35 Meja itu haruslah kautaruh di depan
tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada
sisi selatan dari Kemah Suci, dan meja itu haruslah kau-
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tempatkan pada sisi utara. 36 Juga haruslah kaubuat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu
muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya: tenunan yang berwarna-warna. 37 Haruslah kaubuat
lima tiang dari kayu penaga untuk tirai itu dan kausalutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan
untuk itu haruslah kautuang lima alas dari tembaga.”

dari lenan halus yang dipintal benangnya--tenunan yang
berwarna-warna--dengan empat tiangnya dan empat alas
tiang itu. 17 Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu
haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung
perak, dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alasalasnya dari tembaga. 18 Panjang pelataran itu harus seratus hasta, lebarnya lima puluh hasta dan tingginya lima
hasta, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan alasalasnya harus dari tembaga. 19 Adapun segala perabotan
”Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu peuntuk seluruh perlengkapan Kemah Suci, dan juga segala
naga, lima hasta panjangnya dan lima hasta lebarnya, sepatoknya dan segala patok pelataran: semuanya harus dari
hingga mezbah itu empat persegi, tetapi tiga hasta tinggitembaga.” 20 ”Haruslah kauperintahkan kepada orang Isnya. 2 Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada
rael, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun
keempat sudutnya; tanduk-tanduknya itu haruslah seiras
tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat medengan mezbah itu dan haruslah engkau menyalutnya demasang
lampu agar tetap menyala. 21 Di dalam Kemah
ngan tembaga. 3 Juga harus engkau membuat kuali-kualinya
Pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum,
tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya dan bokorharuslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari pebokor penyiramannya, garpu-garpunya dan perbaraan-perbaraannya;
tang
sampai pagi di hadapan TUHAN. Itulah suatu kesemua perkakasnya itu harus kaubuat dari tembaga. 4 Haruslah
tetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang
engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala temIsrael turun-temurun.”
baga, dan pada jala-jala itu haruslah kaubuat empat gelang tembaga pada keempat ujungnya. 5 Haruslah engkau
”Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersamamemasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu; mulai
dari sebelah bawah, sehingga jala-jala itu sampai setengah sama dengan anak-anaknya datang kepadamu, dari tengahtinggi mezbah itu. 6 Haruslah engkau membuat kayu-kayu tengah orang Israel, untuk memegang jabatan imam bagipengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari Ku--Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu,
kayu penaga dan menyalutnya dengan tembaga. 7 Kayu- Eleazar dan Itamar. 2 Haruslah engkau membuat pakakayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam ian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kegelang-gelang itu dan kayu-kayu pengusung itu haruslah muliaan. 3 Haruslah engkau mengatakan kepada semua
ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diang- orang yang ahli, yang telah Kupenuhi dengan roh keahkut. 8 Mezbah itu harus kaubuat berongga dan dari papan, lian, membuat pakaian Harun, untuk menguduskan dia,
seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, de- supaya dipegangnya jabatan imam bagi-Ku. 4 Inilah pamikianlah harus dibuat mezbah itu.” 9 ”Haruslah engkau kaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod,
membuat pelataran Kemah Suci; untuk pelataran itu pada gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang.
sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi
dipintal benangnya, seratus hasta panjangnya pada sisi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memeyang satu itu. 10 Tiang-tiangnya harus ada dua puluh, dan gang jabatan imam bagi-Ku. 5 Untuk itu haruslah mereka
alas-alas tiang itu harus dua puluh, dari tembaga, tetapi mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain
kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya kirmizi dan lenan halus. 6 Baju efod itu harus dibuat meharus dari perak. 11 Demikian juga pada sebelah utara, reka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain
pada panjangnya, harus ada layar yang seratus hasta pan- kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya: buatan
jangnya, tiang-tiangnya harus ada dua puluh dan alas-alas seorang ahli. 7 Haruslah ada pada baju efod itu dua tutup
tiang itu harus dua puluh, dari tembaga, tetapi kaitan- bahu yang disambung kepadanya, pada kedua ujungnyakaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus lah harus baju efod itu disambung. 8 Sabuk pengikat yang
dari perak. 12 Dan pada lebar pelataran itu pada sebe- ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seilah barat harus ada layar yang lima puluh hasta, dengan ras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua,
sepuluh tiangnya dan sepuluh alas tiang itu. 13 Lebar pe- kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipinlataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur harus tal benangnya. 9 Haruslah kauambil dua permata krisoplima puluh hasta, 14 yakni lima belas hasta layar untuk sisi ras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata
yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan tiga ti- itu, 10 enam dari nama mereka itu pada permata yang perangnya dan tiga alas tiang itu; 15 dan juga untuk sisi yang tama dan keenam nama lagi pada permata yang kedua,
kedua di samping pintu gerbang itu lima belas hasta la- menurut urutan kelahirannya. 11 Seperti buatan seorang
yar, dengan tiga tiangnya dan tiga alas tiang itu; 16 tetapi pengasah permata, diukirkan seperti meterai, demikianlah
untuk pintu gerbang pelataran itu tirai dua puluh hasta harus kauukirkan pada kedua permata itu nama para anak
dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan Israel; dililit dengan ikat emas harus kaubuat permata itu.
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Kemudian haruslah kautaruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel; maka ke hadapan TUHAN haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup
bahunya menjadi tanda peringatan. 13 Haruslah kaubuat
ikat emas 14 dan dua untai dari emas murni; sebagai utas
haruslah kaubuat itu, yang buatannya sebagai tali berjalin dan haruslah kaupasang untai berjalin itu pada ikat
itu. 15 Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan
keputusan: buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan
baju efod, demikianlah harus engkau membuatnya, yakni
dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi
dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah engkau
membuatnya. 16 Haruslah itu empat persegi, lipat dua, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. 17 Haruslah
kautatah itu dengan permata tatahan, empat jajar permata: permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar
yang pertama; 18 jajar yang kedua: permata batu darah,
lazurit, yaspis hijau; 19 jajar yang ketiga: permata ambar,
akik, kecubung, 20 jajar yang keempat: permata pirus, krisopras dan nefrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah
permata-permata itu dalam tatahannya. 21 Sesuai dengan
nama para anak Israel, permata itu haruslah dua belas
banyaknya; dan pada tiap-tiap permata haruslah ada, diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang
dua belas itu. 22 Juga haruslah kaubuat untuk tutup dada
itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin,
dari emas murni. 23 Juga haruslah kaubuat untuk tutup
dada itu dua gelang emas dan kedua gelang itu harus kaupasang pada kedua ujung tutup dada. 24 Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kaupasang pada kedua
gelang itu, pada ujung tutup dada. 25 Kedua ujung lain
dari kedua untai berjalin itu haruslah kaupasang pada
kedua ikat emas itu, demikianlah kaupasang pada tutup
bahu baju efod, di sebelah depannya. 26 Haruslah engkau
membuat dua gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah
dalam, yang berhadapan dengan baju efod. 27 Juga haruslah engkau membuat dua gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod, di sebelah bawah
pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya,
di sebelah atas sabuk baju efod. 28 Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang
baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap
di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat
bergeser dari baju efod. 29 Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke
dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan
yang tetap di hadapan TUHAN. 30 Dan di dalam tutup
dada pernyataan keputusan itu haruslah kautaruh Urim
dan Tumim; haruslah itu di atas jantung Harun, apabila ia
masuk menghadap TUHAN, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya, di

hadapan TUHAN. 31 Haruslah kaubuat gamis baju efod
dari kain ungu tua seluruhnya. 32 Lehernya haruslah di
tengah-tengahnya; lehernya itu harus mempunyai pinggir
sekelilingnya, buatan tukang tenun, seperti leher baju zirah haruslah lehernya itu, supaya jangan koyak. 33 Pada
ujung gamis itu haruslah kaubuat buah delima dari kain
ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, pada sekeliling ujung gamis itu, dan di antaranya berselang-seling
giring-giring emas, 34 sehingga satu giring-giring emas dan
satu buah delima selalu berselang-seling, pada ujung gamis itu. 35 Haruslah gamis itu dipakai Harun, apabila
ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di
hadapan TUHAN dan apabila ia keluar pula, supaya ia
jangan mati. 36 Juga haruslah engkau membuat patam
dari emas murni dan pada patam itu kauukirkanlah, diukirkan seperti meterai: Kudus bagi TUHAN. 37 Haruslah
patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah
itu dilekatkan pada serban, di sebelah depan serban itu.
38
Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun
harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang
dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya; maka haruslah patam itu tetap ada
pada dahinya, sehingga TUHAN berkenan akan mereka.
39
Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya,
dari lenan halus, dan membuat serban dari lenan halus
dan haruslah kaubuat ikat pinggang dari tenunan yang
berwarna-warna. 40 Juga bagi anak-anak Harun haruslah
kaubuat kemeja-kemeja dan haruslah kaubuat ikat-ikat
pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kaubuat
bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. 41 Maka
semuanya itu haruslah kaukenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya, kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan dan menguduskan
mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam
bagi-Ku. 42 Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya: celana itu haruslah dari
pinggang sampai paha panjangnya. 43 Harun dan anakanaknya haruslah memakainya, apabila mereka masuk ke
dalam Kemah Pertemuan atau apabila mereka datang ke
mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada
dirinya, lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamalamanya baginya dan bagi keturunannya.”

29

”Inilah yang harus kaulakukan kepada mereka, untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagi-Ku: Ambillah seekor lembu jantan muda
dan dua ekor domba jantan yang tidak bercela, 2 roti yang
tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang
diolesi dengan minyak; dari tepung gandum yang terbaik
haruslah kaubuat semuanya itu. 3 Kautaruhlah semuanya
dalam sebuah bakul dan kaupersembahkanlah semuanya
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dalam bakul itu, demikian juga lembu jantan dan kedua ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya
domba jantan itu. 4 Lalu kausuruhlah Harun dan anak- dan pakaian anak-anaknya. 22 Dari domba jantan itu haanaknya datang ke pintu Kemah Pertemuan dan haruslah ruslah kauambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak
engkau membasuh mereka dengan air. 5 Kemudian kau- yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah
ambillah pakaian itu, lalu kaukenakanlah kepada Harun pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannyakemeja, gamis baju efod, dan baju efod serta tutup dada; -sebab itulah domba jantan persembahan pentahbisan-- 23 kauambillah
kaukebatkanlah sabuk baju efod kepadanya; 6 kautaruhlah juga satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak
serban di kepalanya dan jamang yang kudus kaububuh dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tipada serban itu. 7 Sesudah itu kauambillah minyak urapan dak beragi, yang ada di hadapan TUHAN. 24 Haruslah
dan kautuang ke atas kepalanya, dan kauurapilah dia. 8 Kausuruhlah
kautaruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan
anak-anaknya mendekat dan kaukenakanlah kemeja-kemeja ke atas telapak tangan anak-anaknya dan haruslah kauitu kepada mereka. 9 Kauikatkanlah ikat pinggang kepada persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di
mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kaulilitka- hadapan TUHAN. 25 Kemudian haruslah kauambil semunlah destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah anya dari tangan mereka dan kaubakar di atas mezbah,
yang akan memegang jabatan imam; itulah suatu kete- yaitu di atas korban bakaran, sebagai persembahan yang
tapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus harum di hadapan TUHAN; itulah suatu korban api-apian
mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. 10 Kemudian ha- bagi TUHAN. 26 Selanjutnya haruslah kauambil dada dari
ruslah kaubawa lembu jantan itu ke depan Kemah Perte- domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun dan kamuan, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan upersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan
tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. 11 Haruslah ka- TUHAN, dan itulah bagian untukmu. 27 Demikianlah hausembelih lembu jantan itu di hadapan TUHAN di depan rus kaukuduskan dada persembahan unjukan dan paha
pintu Kemah Pertemuan. 12 Haruslah kauambil sedikit persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba
dari darah lembu jantan itu dan kaububuh dengan ja- jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun dan anakrimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah sele- anaknya. 28 Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan
bihnya haruslah kaucurahkan pada bagian bawah mezbah. anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama13
Kemudian kauambillah segala lemak yang menutupi isi lamanya bagi orang Israel, sebab inilah suatu persembahan
perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus
yang melekat padanya, dan kaubakarlah di atas mezbah. dari pihak orang Israel, yang diambil dari korban kese14
Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotoran- lamatan mereka, dan menjadi persembahan khusus menya haruslah kaubakar habis dengan api di luar perke- reka bagi TUHAN. 29 Pakaian kudus kepunyaan Harun itu
mahan, itulah korban penghapus dosa. 15 Kemudian ha- haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, suruslah kauambil domba jantan yang satu, lalu haruslah paya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditaHarun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas hbiskan. 30 Tujuh hari lamanya haruslah pakaian itu dikekepala domba jantan itu. 16 Haruslah kausembelih domba nakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya,
jantan itu dan kauambillah darahnya dan kausiramkan yang akan masuk ke dalam Kemah Pertemuan untuk mepada mezbah sekelilingnya. 17 Haruslah kaupotong-potong nyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. 31 Domba jantan
domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu, kau- persembahan pentahbisan itu haruslah kauambil dan dabasuhlah isi perutnya dan betis-betisnya dan kautaruh gingnya kaumasak pada suatu tempat yang kudus. 32 Haruslah
itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan
18
Kemudian haruslah kaubakar seluruh domba jantan itu itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu
di atas mezbah; itulah korban bakaran, suatu persembahan Kemah Pertemuan. 33 Haruslah mereka memakan semuayang harum bagi TUHAN, yakni suatu korban api-apian nya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada
bagi TUHAN. 19 Kemudian haruslah kauambil domba jantan waktu mereka ditahbiskan dan dikuduskan, tetapi orang
yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya mele- awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus
takkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. 20 Haruslah
semuanya itu. 34 Jika ada yang tinggal dari daging perkausembelih domba jantan itu, kauambillah sedikit dari sembahan pentahbisan dan dari roti itu sampai pagi, hadarahnya dan kaububuh pada cuping telinga kanan Ha- ruslah kaubakar habis yang tinggal itu dengan api, jangarun dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada nlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu.
ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka, 35 Maka haruslah kauperbuat demikian kepada Harun dan
dan darah selebihnya kausiramkanlah pada mezbah sekeli- kepada anak-anaknya, tepat seperti yang Kuperintahkan
lingnya. 21 Haruslah kauambil sedikit dari darah yang ada kepadamu; selama tujuh hari haruslah kautahbiskan medi atas mezbah dan dari minyak urapan itu dan kaupercik- reka. 36 Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor
kanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya, dan juga ke- lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengpada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya; maka adakan pendamaian dan haruslah kausucikan mezbah itu,
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dengan mengadakan pendamaian baginya; haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 37 Tujuh hari
lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi
mezbah itu; haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus; setiap orang yang
kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus.” 38 ”Inilah
yang harus kauolah di atas mezbah itu: dua anak domba
berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. 39 Domba yang satu
haruslah kauolah pada waktu pagi dan domba yang lain kauolah pada waktu senja. 40 Dan beserta domba yang satu
kauolah sepersepuluh efa tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk seperempat hin, dan korban curahan dari
seperempat hin anggur. 41 Domba yang lain haruslah kauolah pada waktu senja; sama seperti korban sajian dan
korban curahannya pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban
api-apian bagi TUHAN, 42 suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun, di depan pintu Kemah
Pertemuan di hadapan TUHAN. Sebab di sana Aku akan
bertemu dengan kamu, untuk berfirman kepadamu. 43 Di
sanalah Aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaan-Ku. 44 Aku akan
menguduskan Kemah Pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan Kukuduskan supaya mereka
memegang jabatan imam bagi-Ku. 45 Aku akan diam di
tengah-tengah orang Israel dan Aku akan menjadi Allah
mereka. 46 Maka mereka akan mengetahui, bahwa Akulah,
TUHAN, Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya Aku diam di tengah-tengah
mereka; Akulah TUHAN, Allah mereka.”

itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain ataupun korban bakaran ataupun korban sajian, juga korban
curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. 10 Sekali
setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas
tanduk-tanduknya; dengan darah korban penghapus dosa
pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turuntemurun; itulah barang maha kudus bagi TUHAN.” 11 TUHAN
berfirman kepada Musa: 12 ”Apabila engkau menghitung
jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka
haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada
TUHAN uang pendamaian karena nyawanya, pada waktu
orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di
antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. 13 Inilah
yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu: setengah syikal, ditimbang menurut syikal kudus--syikal ini dua puluh gera
beratnya--;setengah syikal itulah persembahan khusus kepada TUHAN. 14 Setiap orang yang akan termasuk orangorang yang terdaftar itu, yang berumur dua puluh tahun
ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada TUHAN. 15 Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah syikal itu pada waktu
dipersembahkan persembahan khusus itu kepada TUHAN
untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian.
16
Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu
dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam Kemah Pertemuan; supaya itu menjadi peringatan di
hadapan TUHAN untuk mengingat kepada orang Israel
dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian.” 17 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 18 ”Haruslah
”Haruslah kaubuat mezbah, tempat pembakaran ukupan;
engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga,
haruslah kaubuat itu dari kayu penaga; 2 sehasta panjanguntuk pembasuhan, dan kautempatkanlah itu antara Kenya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi empat persegi,
mah Pertemuan dan mezbah, dan kautaruhlah air ke datetapi haruslah dua hasta tingginya; tanduk-tanduknya halamnya. 19 Maka Harun dan anak-anaknya haruslah memruslah seiras dengan mezbah itu. 3 Haruslah kausalut itu
basuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya.
dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang si- 20
Apabila mereka masuk ke dalam Kemah Pertemuan, hasinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah karuslah
mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, suubuat bingkai emas sekelilingnya. 4 Haruslah kaubuat dua
paya mereka jangan mati. Demikian juga apabila megelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya; pada
reka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebakkedua rusuknya haruslah kaubuat gelang itu, pada kedua
tian dan untuk membakar korban api-apian bagi TUHAN,
bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat 21
haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka,
memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah
supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi
5
dapat diangkut. Haruslah kaubuat kayu pengusung itu
ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia
dari kayu penaga dan kausalutlah dengan emas. 6 Haruslah
dan bagi keturunannya turun-temurun.” 22 Berfirmanlah
kautaruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup
TUHAN kepada Musa: 23 ”Ambillah rempah-rempah pitabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas
lihan, mur tetesan lima ratus syikal, dan kayu manis yang
loh hukum, di mana Aku akan bertemu dengan engkau.
harum setengah dari itu, yakni dua ratus lima puluh syi7
Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangikal, dan tebu yang baik dua ratus lima puluh syikal, 24 dan
wangian; tiap-tiap pagi, apabila ia membersihkan lampukayu teja lima ratus syikal, ditimbang menurut syikal kulampu, haruslah ia membakarnya. 8 Juga apabila Harun
dus, dan minyak zaitun satu hin. 25 Haruslah kaubuat
memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah
semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu
ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan
campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat
9
TUHAN di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah
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seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah; ukupan, 9 mezbah korban bakaran dengan segala perkaitulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. kasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, 10 pakaian ja26
Haruslah engkau mengurapi dengan itu Kemah Perte- batan, baik pakaian kudus kepunyaan imam Harun, maumuan dan tabut hukum, 27 meja dengan segala perkakas- pun pakaian anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam,
nya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran 11 minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk
ukupan; 28 mezbah korban bakaran dengan segala perka- tempat kudus; tepat seperti yang telah Kuperintahkan kekasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. 29 Haruslah padamu haruslah mereka membuat semuanya.” 12 Berfirmanlah
kaukuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus; TUHAN kepada Musa: 13 ”Katakanlah kepada orang Issetiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. rael, demikian: Akan tetapi hari-hari Sabat-Ku harus kamu
30
Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Ha- pelihara, sebab itulah peringatan antara Aku dan kamu,
run dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan turun-temurun, sehingga kamu mengetahui, bahwa Akuimam bagi-Ku. 31 Dan kepada orang Israel haruslah kauka- lah TUHAN, yang menguduskan kamu. 14 Haruslah kamu
takan demikian: Inilah yang harus menjadi minyak urapan pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu; siyang kudus bagi-Ku di antara kamu turun-temurun. 32 Kepada
apa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah
badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pejanganlah kaubuat minyak yang semacam itu dengan me- kerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari
makai campuran itu juga: itulah minyak yang kudus, dan antara bangsanya. 15 Enam hari lamanya boleh dilakukan
haruslah itu kudus bagimu. 33 Orang yang mencampur pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada
rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi TUHAN:
yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah di- setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat,
lenyapkan dari antara bangsanya.” 34 Berfirmanlah TUHAN pastilah ia dihukum mati. 16 Maka haruslah orang Israel
kepada Musa: ”Ambillah wangi-wangian, yakni getah da- memelihara hari Sabat, dengan merayakan sabat, turunmar, kulit lokan dan getah rasamala, wangi-wangian itu temurun, menjadi perjanjian kekal. 17 Antara Aku dan
serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyak- orang Israel maka inilah suatu peringatan untuk selamanya. 35 Semuanya ini haruslah kaubuat menjadi ukupan, lamanya, sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan
suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh Ia berhenti
tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. bekerja untuk beristirahat.” 18 Dan TUHAN memberikan
36
Sebagian dari ukupan itu haruslah kaugiling sampai ha- kepada Musa, setelah Ia selesai berbicara dengan dia di gulus, dan sedikit dari padanya kauletakkanlah di hadapan nung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu, yang ditulisi
tabut hukum di dalam Kemah Pertemuan, di mana Aku oleh jari Allah.
akan bertemu dengan engkau; haruslah itu maha kudus bagimu. 37 Dan tentang ukupan yang harus kaubuat menurut
Ketika bangsa itu melihat, bahwa Musa mengundurcampuran yang seperti itu juga janganlah kamu buat bagi
undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mekamu sendiri; itulah bagian untuk TUHAN, yang kudus
reka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya: ”Mari,
bagimu. 38 Orang yang akan membuat minyak yang semabuatlah untuk kami allah, yang akan berjalan di depan
cam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruskami sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami
lah dilenyapkan dari antara bangsanya.”
keluar dari tanah Mesir--kami tidak tahu apa yang telah
terjadi dengan dia.” 2 Lalu berkatalah Harun kepada meBerfirmanlah TUHAN kepada Musa: 2 ”Lihat, telah reka: ”Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada
Kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda, telinga isterimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan ba3
dan telah Kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan ke- walah semuanya kepadaku.” 3 Lalu seluruh bangsa itu meahlian dan pengertian dan pengetahuan, dalam segala ma- nanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mecam pekerjaan, 4 untuk membuat berbagai rancangan su- reka dan membawanya kepada Harun. 4 Diterimanyalah
paya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga; 5 untuk itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan
mengasah batu permata supaya ditatah; untuk mengu- dibuatnyalah dari padanya anak lembu tuangan. Kemukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam peker- dian berkatalah mereka: ”Hai Israel, inilah Allahmu, yang
jaan. 6 Juga Aku telah menetapkan di sampingnya Aho- telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir!” 5 Ketika
liab bin Ahisamakh, dari suku Dan; dalam hati setiap Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak
orang ahli telah Kuberikan keahlian. Haruslah mereka lembu itu. Berserulah Harun, katanya: ”Besok hari raya
membuat segala apa yang telah Kuperintahkan kepadamu: bagi TUHAN!” 6 Dan keesokan harinya pagi-pagi maka me7
Kemah Pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendama- reka mempersembahkan korban bakaran dan korban keseian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah lamatan, sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan
itu, 8 yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas dan minum; kemudian bangunlah mereka dan bersukaria.
murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran 7 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: ”Pergilah, turunlah,
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sebab bangsamu yang kaupimpin keluar dari tanah Mesir
telah rusak lakunya. 8 Segera juga mereka menyimpang
dari jalan yang Kuperintahkan kepada mereka; mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka
sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil
berkata: Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun
engkau keluar dari tanah Mesir.” 9 Lagi firman TUHAN kepada Musa: ”Telah Kulihat bangsa ini dan sesungguhnya
mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. 10 Oleh
sebab itu biarkanlah Aku, supaya murka-Ku bangkit terhadap mereka dan Aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan Kubuat menjadi bangsa yang besar.”
11
Lalu Musa mencoba melunakkan hati TUHAN, Allahnya, dengan berkata: ”Mengapakah, TUHAN, murka-Mu
bangkit terhadap umat-Mu, yang telah Kaubawa keluar
dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan
tangan yang kuat? 12 Mengapakah orang Mesir akan berkata: Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka
di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kaudatangkan
kepada umat-Mu. 13 Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan
Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka: Aku akan membuat keturunanmu
sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah
Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.” 14 Dan menyesallah TUHAN karena malapetaka yang dirancangkan-Nya
atas umat-Nya. 15 Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam
tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya; bertulis sebelah-menyebelah. 16 Kedua loh itu ialah pekerjaan
Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada lohloh itu. 17 Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa: ”Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan.” 18 Tetapi jawab Musa:
”Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan--bunyi orang menyanyi berbalas-balasan,
itulah yang kudengar.” 19 Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang
menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa; dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya
pada kaki gunung itu. 20 Sesudah itu diambilnyalah anak
lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan
digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas
air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. 21 Lalu berkatalah Musa kepada Harun: ”Apakah yang dilakukan
bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa
yang sebesar itu kepada mereka?” 22 Tetapi jawab Harun:
”Janganlah bangkit amarah tuanku; engkau sendiri tahu,
bahwa bangsa ini jahat semata-mata. 23 Mereka berkata
kepadaku: Buatlah untuk kami allah, yang akan berjalan

di depan kami sebab Musa ini, orang yang telah memimpin
kami keluar dari tanah Mesir--kami tidak tahu apa yang
telah terjadi dengan dia. 24 Lalu aku berkata kepada mereka: Siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini.”
25
Ketika Musa melihat, bahwa bangsa itu seperti kuda
terlepas dari kandang--sebab Harun telah melepaskannya,
sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka-- 26 maka
berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata: ”Siapa yang memihak kepada TUHAN datanglah
kepadaku!” Lalu berkumpullah kepadanya seluruh bani
Lewi. 27 Berkatalah ia kepada mereka: ”Beginilah firman
TUHAN, Allah Israel: Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian
ke mari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke
pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya.” 28 Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira tiga ribu orang dari bangsa itu. 29 Kemudian
berkatalah Musa: ”Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada TUHAN, masing-masing dengan membayarkan jiwa
anaknya laki-laki dan saudaranya--yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini.” 30 Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu: ”Kamu ini telah berbuat
dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap
TUHAN, mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu.” 31 Lalu kembalilah Musa menghadap TUHAN dan berkata: ”Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat allah emas
bagi mereka. 32 Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu--dan jika tidak, hapuskanlah kiranya
namaku dari dalam kitab yang telah Kautulis.” 33 Tetapi
TUHAN berfirman kepada Musa: ”Siapa yang berdosa
kepada-Ku, nama orang itulah yang akan Kuhapuskan
dari dalam kitab-Ku. 34 Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah Kusebutkan kepadamu; akan berjalan malaikat-Ku di depanmu, tetapi
pada hari pembalasan-Ku itu Aku akan membalaskan dosa
mereka kepada mereka.” 35 Demikianlah TUHAN menulahi
bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak
lembu buatan Harun itu.

33

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: ”Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kaupimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah
Kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan
Yakub, demikian: Kepada keturunanmulah akan Kuberikan negeri itu-- 2 Aku akan mengutus seorang malaikat
berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan,
orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan
orang Yebus-- 3 yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah
susu dan madu. Sebab Aku tidak akan berjalan di tengahtengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk,
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supaya Aku jangan membinasakan engkau di jalan.” 4 Ketika nama TUHAN di depanmu: Aku akan memberi kasih kabangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, ber- runia kepada siapa yang Kuberi kasih karunia dan mengkabunglah mereka dan seorangpun tidak ada yang mema- asihani siapa yang Kukasihani.” 20 Lagi firman-Nya: ”Engkai perhiasannya. 5 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: kau tidak tahan memandang wajah-Ku, sebab tidak ada
”Katakanlah kepada orang Israel: Kamu ini bangsa yang orang yang memandang Aku dapat hidup.” 21 Berfirmanlah
tegar tengkuk. Jika Aku berjalan di tengah-tengahmu se- TUHAN: ”Ada suatu tempat dekat-Ku, di mana engkau
saatpun, tentulah Aku akan membinasakan kamu. Oleh dapat berdiri di atas gunung batu; 22 apabila kemuliaansebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka Aku akan Ku lewat, maka Aku akan menempatkan engkau dalam
melihat, apa yang akan Kulakukan kepadamu.” 6 Demikianlahlekuk gunung itu dan Aku akan menudungi engkau deorang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak ngan tangan-Ku, sampai Aku berjalan lewat. 23 Kemudian
dari gunung Horeb. 7 Sesudah itu Musa mengambil kemah Aku akan menarik tangan-Ku dan engkau akan melihat
dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari belakang-Ku, tetapi wajah-Ku tidak akan kelihatan.”
perkemahan, dan menamainya Kemah Pertemuan. Setiap
orang yang mencari TUHAN, keluarlah ia pergi ke Kemah
Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: ”Pahatlah dua
Pertemuan yang di luar perkemahan. 8 Apabila Musa keloh batu sama dengan yang mula-mula, maka Aku akan
luar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan
menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang
berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan
mula-mula, yang telah kaupecahkan. 2 Bersiaplah menjemereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk
lang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung
ke dalam kemah. 9 Apabila Musa masuk ke dalam kemah
Sinai; berdirilah di sana menghadap Aku di puncak guitu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan
nung itu. 3 Tetapi janganlah ada seorangpun yang naik
10
berbicaralah TUHAN dengan Musa di sana. Setelah sebersama-sama dengan engkau dan juga seorangpun tidak
luruh bangsa itu melihat, bahwa tiang awan berhenti di
boleh kelihatan di seluruh gunung itu, bahkan kambing
pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyemdomba dan lembu sapipun tidak boleh makan rumput di sebah, masing-masing di pintu kemahnya. 11 Dan TUHAN
kitar gunung itu.” 4 Lalu Musa memahat dua loh batu sama
berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti
dengan yang mula-mula; bangunlah ia pagi-pagi dan naiseorang berbicara kepada temannya; kemudian kembaliklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan
lah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun,
TUHAN kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu
seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah
di tangannya. 5 Turunlah TUHAN dalam awan, lalu ber12
itu. Lalu berkatalah Musa kepada TUHAN: ”Memang
diri di sana dekat Musa serta menyerukan nama TUHAN.
Engkau berfirman kepadaku: Suruhlah bangsa ini berang- 6
Berjalanlah TUHAN lewat dari depannya dan berseru:
kat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku, si”TUHAN, TUHAN, Allah penyayang dan pengasih, panapa yang akan Kauutus bersama-sama dengan aku. Najang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, 7 yang memun demikian Engkau berfirman: Aku mengenal namamu
neguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang
dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapan-Ku.
mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa; tetapi tida13
Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karuklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kekuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anakpadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku teanaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan
tap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah,
keempat.” 8 Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud
bahwa bangsa ini umat-Mu.” 14 Lalu Ia berfirman: ”Aku
menyembah 9 serta berkata: ”Jika aku telah mendapat kasendiri hendak membimbing engkau dan memberikan kesih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiratenteraman kepadamu.” 15 Berkatalah Musa kepada-Nya:
nya Tuhan di tengah-tengah kami; sekalipun bangsa ini
”Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah
suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesasuruh kami berangkat dari sini. 16 Dari manakah gerangan
lahan dan dosa kami; ambillah kami menjadi milik-Mu.”
akan diketahui, bahwa aku telah mendapat kasih karunia 10
Firman-Nya: ”Sungguh, Aku mengadakan suatu perdi hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukanjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan Kulakukan
kah karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami,
perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum persehingga kami, aku dengan umat-Mu ini, dibedakan dari
nah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa;
segala bangsa yang ada di muka bumi ini?” 17 Berfirmanlah
seluruh bangsa, yang di tengah-tengahnya engkau diam,
TUHAN kepada Musa: ”Juga hal yang telah kaukatakan
akan melihat perbuatan TUHAN, sebab apa yang akan
ini akan Kulakukan, karena engkau telah mendapat kaKulakukan dengan engkau, sungguh-sungguh dahsyat. 11 Tetapi
sih karunia di hadapan-Ku dan Aku mengenal engkau.”
engkau, berpeganglah pada yang Kuperintahkan kepadamu
18
Tetapi jawabnya: ”Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu
pada hari ini. Lihat, Aku akan menghalau dari depanmu
kepadaku.” 19 Tetapi firman-Nya: ”Aku akan melewatkan
orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang
segenap kegemilangan-Ku dari depanmu dan menyerukan
Hewi dan orang Yebus. 12 Berawas-awaslah, janganlah ka-
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uadakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kaudatangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di
tengah-tengahmu. 13 Sebaliknya, mezbah-mezbah mereka
haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu
remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang.
14
Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada allah
lain, karena TUHAN, yang nama-Nya Cemburuan, adalah
Allah yang cemburu. 15 Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu; apabila mereka berzinah dengan mengikuti allah mereka dan mempersembahkan korban kepada allah mereka, maka mereka
akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan
korban sembelihan mereka. 16 Apabila engkau mengambil
anak-anak perempuan mereka menjadi isteri anak-anakmu
dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti allah mereka, maka mereka akan membujuk juga
anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti
allah mereka. 17 Janganlah kaubuat bagimu allah tuangan.
18
Hari raya Roti Tidak Beragi haruslah kaupelihara; tujuh
hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi,
seperti yang Kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang
ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib
itulah engkau keluar dari Mesir. 19 Segala apa yang lahir
terdahulu dari kandungan, Akulah yang empunya, juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari
lembu atau domba. 20 Tetapi anak yang lahir terdahulu
dari keledai haruslah kautebus dengan seekor domba; jika
tidak kautebus, haruslah kaupatahkan batang lehernya.
Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kautebus, dan janganlah orang menghadap ke hadirat-Ku
dengan tangan hampa. 21 Enam harilah lamanya engkau
bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau
berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai
haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. 22 Hari
raya Tujuh Minggu, yakni hari raya buah bungaran dari
penuaian gandum, haruslah kaurayakan, juga hari raya
pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 23 Tiga kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke
hadirat Tuhanmu TUHAN, Allah Israel, 24 sebab Aku akan
menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan
daerahmu; dan tiada seorangpun yang akan mengingini negerimu, apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat
TUHAN, Allahmu, tiga kali setahun. 25 Janganlah darah
korban sembelihan yang kepada-Ku kaupersembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban
sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi.
26
Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kaubawa ke dalam rumah TUHAN, Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya.”
27
Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: ”Tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah Kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel.” 28 Dan
Musa ada di sana bersama-sama dengan TUHAN empat
puluh hari empat puluh malam lamanya, tidak makan roti

dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala
perkataan perjanjian, yakni Kesepuluh Firman. 29 Ketika
Musa turun dari gunung Sinai--kedua loh hukum Allah ada
di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu--tidaklah
ia tahu, bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia
telah berbicara dengan TUHAN. 30 Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya
bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. 31 Tetapi
Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara
kepada mereka. 32 Sesudah itu mendekatlah segala orang
Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan TUHAN kepadanya di atas gunung
Sinai. 33 Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. 34 Tetapi apabila Musa masuk
menghadap TUHAN untuk berbicara dengan Dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar; dan apabila ia
keluar dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. 35 Apabila orang Israel melihat
muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka
Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk
menghadap untuk berbicara dengan TUHAN.

35

Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka: ”Inilah firman yang diperintahkan TUHAN untuk dilakukan. 2 Enam hari lamanya
boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh
haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni sabat, hari
perhentian penuh bagi TUHAN; setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, haruslah dihukum mati.
3
Janganlah kamu memasang api di manapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat.” 4 Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel: ”Inilah firman yang diperintahkan TUHAN, bunyinya: 5 Ambillah bagi TUHAN persembahan khusus dari barang kepunyaanmu; setiap orang
yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada TUHAN: emas, perak, tembaga,
6
kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing; 7 kulit domba jantan yang diwarnai
merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, 8 minyak
untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan
dan untuk ukupan dari wangi-wangian, 9 permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. 10 Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan
TUHAN, 11 yakni Kemah Suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya, dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya; 12 tabut dengan kayu pengusungnya,
tutup pendamaian dan tabir penudung; 13 meja dengan
kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian;
14
kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan; 15 mezbah pembakaran
ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan
ukupan dari wangi-wangian; tirai pintu untuk pintu Ke-
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mah Suci; 16 mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tem- tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain
baganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, be- ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus, dan pekerjaan
jana pembasuhan dengan alasnya; 17 layar pelataran, tiang- seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala manya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu; 18 patok cam pekerjaan dan perancang segala sesuatu.
Kemah Suci dan patok pelataran dan talinya; 19 pakaian
jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kuDemikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab, dan
dus, dan pakaian kudus bagi imam Harun, dan pakaian
setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai TUHAN ke20
anak-anaknya untuk memegang jabatan imam.” Lalu perahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala
gilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. 21 Sesudah
macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat
itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap
menurut yang diperintahkan TUHAN.” 2 Lalu Musa meorang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khumanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli,
sus kepada TUHAN untuk pekerjaan melengkapi Kemah
yang dalam hatinya telah ditanam TUHAN keahlian, sePertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan
tuk pakaian kudus itu. 22 Maka datanglah mereka, baik
pekerjaan itu. 3 Mereka menerima dari pada Musa selulaki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong
ruh persembahan khusus, yang telah dibawa oleh orang
hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, antingIsrael untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat
anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala makudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemcam barang emas; demikian juga setiap orang yang memberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. 4 Dan segala
persembahkan persembahan unjukan dari emas bagi TUHAN.
orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tem23
Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain
pat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan
ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kuyang dilakukannya, 5 dan berkata kepada Musa: ”Rakyat
lit domba jantan yang diwarnai merah dan kulit lumbamembawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk menglumba, datang membawanya. 24 Setiap orang yang henerjakan pekerjaan yang diperintahkan TUHAN untuk diladak mempersembahkan persembahan khusus dari perak
kukan.” 6 Lalu Musa memerintahkan, supaya dimaklumkan
atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kedi mana-mana di perkemahan itu, demikian: ”Tidak usah
pada TUHAN itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu
lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat
penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendisesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus.”
25
rikan itu.
Setiap perempuan yang ahli, memintal deDemikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan
ngan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya
lagi. 7 Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup
itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi
untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih.
dan lenan halus. 26 Semua perempuan yang tergerak ha- 8
Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat
tinya oleh karena ia berkeahlian, memintal bulu kambing.
Kemah
Suci dari sepuluh tenda dari lenan halus yang di27
Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan
pintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda
permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada,
dan kain kirmizi; dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun,
28
rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk
dibuat orang semuanya itu. 9 Panjang tiap-tiap tenda dua
minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. 29 Semua
puluh delapan hasta dan lebar tiap-tiap tenda empat hasta:
laki-laki dan perempuan, yang terdorong hatinya akan memsemua tenda itu sama ukurannya. 10 Lima dari tenda itu
bawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan
dirangkap menjadi satu, dan yang lima lagi juga dirangTUHAN dengan perantaraan Musa untuk dilakukan--mereka
kap menjadi satu. 11 Pada rangkapan yang pertama, di
itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian
tepi
satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain
sukarela bagi TUHAN. 30 Berkatalah Musa kepada orang
ungu tua dan demikian juga di tepi satu tenda yang paIsrael: ”Lihatlah, TUHAN telah menunjuk Bezaleel bin
ling ujung pada rangkapan yang kedua. 12 Lima puluh
Uri bin Hur, dari suku Yehuda, 31 dan telah memenuhisosok dibuat orang pada tenda yang pertama dan lima
nya dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan
puluh sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan
pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan, 32 yakni unyang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan
tuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari
satu sama lain. 13 Dibuatlah lima puluh kaitan emas dan
emas, perak dan tembaga; 33 untuk mengasah batu perdisambunglah tenda-tenda Kemah Suci, yang satu dengan
mata supaya ditatah; untuk mengukir kayu dan untuk beyang lain, dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi
kerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu.
satu. 14 Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing men34
Dan TUHAN menanam dalam hatinya, dan dalam hati
jadi atap kemah yang menudungi Kemah Suci, sebelas
Aholiab bin Ahisamakh dari suku Dan, kepandaian untuk
tenda
dibuat orang. 15 Panjang tiap-tiap tenda tiga pumengajar. 35 Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian,
luh hasta dan empat hasta lebarnya tiap-tiap tenda: yang
untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang,
sebelas tenda itu sama ukurannya. 16 Disambunglah lima
pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat
dari tenda itu dengan tersendiri dan enam dari tenda itu
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dengan tersendiri. 17 Dibuatlah lima puluh sosok pada
rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung,
dan dibuat lima puluh sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. 18 Dibuat oranglah lima puluh kaitan
tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu, sehingga menjadi satu. 19 Juga dibuatlah untuk kemah itu
tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan
tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. 20 Dibuat
oranglah untuk Kemah Suci itu papan dari kayu penaga
yang berdiri tegak, 21 sepuluh hasta panjangnya satu papan
dan satu setengah hasta lebarnya tiap-tiap papan. 22 Tiaptiap papan ada dua pasaknya yang disengkang satu sama
lain; demikianlah diperbuat dengan segala papan Kemah
Suci. 23 Dibuat oranglah papan-papan untuk Kemah Suci,
dua puluh papan pada sebelah selatan. 24 Dan empat puluh alas perak dibuat orang di bawah kedua puluh papan
itu, dua alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. 25 Juga dibuat orang untuk sisi yang
kedua dari Kemah Suci, pada sebelah utara, dua puluh
papan 26 dengan empat puluh alas peraknya: dua alas di
bawah satu papan dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan. 27 Untuk sisi belakang Kemah Suci, pada sebelah barat, dibuat oranglah enam papan. 28 Dua papan
dibuat orang untuk sudut Kemah Suci, di sisi belakang.
29
Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah
dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di
dekat gelang yang satu itu, demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. 30 Jadi
ada delapan papan dengan alas peraknya: enam belas
alas; dua-dua alas di bawah satu papan. 31 Dibuatlah
juga kayu lintang dari kayu penaga: lima untuk papanpapan pada sisi yang satu dari Kemah Suci, 32 lima kayu
lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari Kemah Suci, dan lima kayu lintang untuk papan-papan Kemah Suci yang merupakan sisi belakangnya, pada sebelah
barat. 33 Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah
menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan
itu dari ujung ke ujung. 34 Papan-papan itu disalut dengan emas, gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu
lintang itu disalut dengan emas. 35 Dibuatlah tabir itu
dari kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi
dan lenan halus yang dipintal benangnya; dibuat dengan
ada kerubnya, buatan ahli tenun. 36 Dibuat oranglah untuk itu empat tiang dari kayu penaga dan disalutlah itu
dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, lagi dituanglah empat alas perak untuk tiang itu. 37 Juga dibuat
oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua,
kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya: tenunan yang berwarna-warna; 38 dan
kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu; disalutlah
ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas,
dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga.

37

Bezaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, dua
setengah hasta panjangnya, satu setengah hasta lebarnya,
dan satu setengah hasta tingginya. 2 Disalutnyalah itu dengan emas murni, dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. 3 Dituangnyalah empat
gelang emas untuk tabut itu, pada keempat penjurunya,
yaitu dua gelang pada rusuknya yang satu dan dua gelang pada rusuknya yang kedua. 4 Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnyalah itu dengan
emas. 5 Dan dimasukkannyalah kayu pengusung itu ke
dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut
dapat diangkut. 6 Dibuatnyalah tutup pendamaian dari
emas murni, dua setengah hasta panjangnya dan satu setengah hasta lebarnya. 7 Dibuatnyalah dua kerub dari emas,
dari emas tempaan dibuatnya itu, pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 8 satu kerub pada ujung sebelah sini
dan satu kerub pada ujung sebelah sana; seiras dengan
tutup pendamaian itu dibuatnya kerub itu pada kedua
ujungnya. 9 Kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian
itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing; kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerubkerub itu. 10 Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga,
dua hasta panjangnya, sehasta lebarnya dan satu setengah
hasta tingginya. 11 Disalutnyalah itu dengan emas murni
dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. 12 Dibuatnyalah
sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya
dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu.
13
Dituangnyalah untuk meja itu empat gelang emas dan
dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya,
pada keempat kakinya. 14 Dekat ke jalur pinggirnyalah
gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung,
supaya meja itu dapat diangkut. 15 Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas,
yaitu supaya meja itu dapat diangkut. 16 Dan dibuatnyalah
perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala dan kendinya, yang dipakai untuk persembahan
curahan, semuanya dari emas murni. 17 Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni; dari emas tempaan dibuatnya kandil itu, baik kakinya baik batangnya; kelopaknya--dengan
tombolnya dan kembangnya--dibuat seiras dengan kandil
itu. 18 Ada enam cabang timbul dari sisinya: tiga cabang
kandil itu dari sisi yang satu dan tiga cabang dari sisi yang
lain. 19 Tiga kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu--dengan tombol dan kembangnya--dan tiga
kelopak yang serupa pada cabang yang lain--dengan tombol dan kembangnya--;demikian juga dibuat keenam cabang yang timbul dari kandil itu. 20 Pada kandil itu sendiri
ada empat kelopak berupa bunga badam--dengan tombolnya dan kembangnya. 21 Juga ada satu tombol di bawah
sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil
itu, dan satu tombol di bawah yang kedua, dan satu tombol di bawah yang ketiga; demikianlah juga dibuat keenam
cabang yang timbul dari situ. 22 Tombol dan cabang itu
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timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepo- yar lima belas hasta untuk sisi yang satu di samping pintu
tong emas tempaan yang murni. 23 Dibuatnyalah pada kan- gerbang itu, dengan tiga tiangnya dan tiga alas tiang itu;
dil itu tujuh lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari 15 dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu geremas murni. 24 Dari satu talenta emas murni dibuatnyalah bang itu--sebelah-menyebelah pintu gerbang pelataran itu
kandil itu dengan segala perkakasnya. 25 Dibuatnyalah me- ada layar--lima belas hasta, dengan tiga tiangnya dan tiga
zbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta alas tiang itu. 16 Segala layar yang mengelilingi pelataran,
panjangnya dan sehasta lebarnya, empat persegi, tetapi adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. 17 Alasdua hasta tingginya; tanduk-tanduknya seiras dengan me- alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tetapi
zbah itu. 26 Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya
atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-dari perak, juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkatanduknya. Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. 27 Dibuatnyalah
nlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala
dua gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya, tiang-tiang pelataran itu. 18 Tirai pintu gerbang pelataran
pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain
tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu ungu muda, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal
mezbah dapat diangkut. 28 Dan dibuatnyalah kayu pengu- benangnya; dua puluh hasta panjangnya, tetapi tingginyasung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas. -yang juga lebar kain itu--adalah lima hasta, sama dengan
29
Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan tinggi layar pelataran itu. 19 Keempat tiangnya dan keemukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang pat alas tiang itu dari tembaga; tetapi kaitan-kaitannya
tukang campur rempah-rempah.
dari perak, dan juga salut kepalanya, serta penyambungpenyambungnya dari perak. 20 Segala patok untuk Kemah Suci dan untuk pelataran itu, sekelilingnya, adalah
Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu
dari tembaga. 21 Inilah daftar biaya untuk mendirikan Kepenaga, lima hasta panjangnya dan lima hasta lebarnya,
mah Suci, yakni Kemah Suci, tempat hukum Allah, yang
empat persegi, tetapi tiga hasta tingginya. 2 Dibuatnyalah
disusun atas perintah Musa, oleh orang Lewi di bawah
tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya; tanduk-tanduknya
pimpinan Itamar, anak imam Harun. 22 Bezaleel bin Uri
itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya debin Hur, dari suku Yehuda, membuat segala yang dipengan tembaga. 3 Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu,
rintahkan TUHAN kepada Musa, 23 dan bersama-sama deyakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman,
ngan dia turut Aholiab, anak Ahisamakh, dari suku Dan,
garpu-garpu dan perbaraan-perbaraan, semua perkakasseorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan
nya itu dibuatnya dari tembaga. 4 Dibuatnyalah untuk
yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu
mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, di bawah
muda, dari kain kirmizi dan dari lenan halus. -- 24 Segala
jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tinggiemas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan temnya. 5 Dituangnyalah empat gelang pada keempat ujung
pat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada
kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pedua
puluh sembilan talenta dan tujuh ratus tiga puluh
ngusung. 6 Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari
syikal,
ditimbang menurut syikal kudus. 25 Perak persemkayu penaga dan disalutnya dengan tembaga. 7 Dan dimabahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu
sukkannyalah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelangada seratus talenta dan seribu tujuh ratus tujuh puluh lima
gelang yang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu
syikal, ditimbang menurut syikal kudus: 26 sebeka seorang,
mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga
yaitu setengah syikal, ditimbang menurut syikal kudus, undan dari papan. 8 Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan
tuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdafjuga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para petar, yang berumur dua puluh tahun ke atas, sejumlah enam
layan perempuan yang melayani di depan pintu Kemah
ratus tiga ribu lima ratus lima puluh orang. 27 Seratus ta9
Pertemuan. Dibuatnyalah pelataran itu; pada sebelah
lenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kuselatan: layar pelataran itu dari lenan halus yang dipindus dan alas-alas tiang tabir itu, seratus alas sesuai de10
tal benangnya, seratus hasta panjangnya; kedua puluh
ngan seratus talenta itu, jadi satu talenta untuk satu alas.
tiang layar itu dengan kedua puluh alas tiang itu dari 28
Dari yang seribu tujuh ratus tujuh puluh lima syikal itu
tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambungdibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu, disalut11
Pada sebelah utara: serapenyambungnya dari perak.
nyalah kepala tiang itu dan dihubungkannya tiang-tiang
tus hasta; kedua puluh tiang layar itu dengan kedua puitu dengan penyambung-penyambun 29 Tembaga dari perluh alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang
sembahan unjukan itu ada tujuh puluh talenta dan dua
itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. 12 Pada
ribu empat ratus syikal. 30 Dari padanya dibuatnyalah
sebelah barat: layar lima puluh hasta; dengan sepuluh
alas-alas pintu Kemah Pertemuan, dan mezbah tembaga
tiangnya dan sepuluh alas tiang itu, dan kaitan-kaitan
dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mezbah itu,
tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. 31
alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang
13
14
Dan pada sebelah timur: lima puluh hasta, yakni la-
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pelataran itu, segala patok Kemah Suci dan segala patok sang pada kedua tutup bahu baju efod, di sebelah bawah
pelataran sekelilingnya.
pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya, di
sebelah atas sabuk baju efod. 21 Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang
Dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi
baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di
dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila
atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat berdiselenggarakan kebaktian di tempat kudus; juga dibuat
geser dari baju efod--seperti yang diperintahkan TUHAN
mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang
kepada Musa. 22 Dibuatnyalah gamis baju efod, buatan
diperintahkan TUHAN kepada Musa. 2 Dibuatnyalah baju
tukang tenun, dari kain ungu tua seluruhnya. 23 Leher gaefod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain
mis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju zirah, leherkirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. 3 Mereka
nya itu mempunyai pinggir sekelilingnya, supaya jangan
menempa emas papan dan dipotong-potongnyalah itu menkoyak. 24 Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah
jadi benang emas, untuk dipakankan pada kain ungu tua,
delima dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirpada kain ungu muda, pada kain kirmizi dan pada lenan
mizi, yang dipintal benangnya. 25 Dibuat merekalah giringhalus: buatan seorang ahli. 4 Dibuat merekalah tutup
giring dari emas murni dan ditaruhlah giring-giring itu
bahu pada baju efod itu, yang disambung kepadanya, dikedi antara buah delima, pada ujung gamis itu, berselangdua ujungnyalah baju efod itu disambung. 5 Sabuk pengiseling di antara buah delima itu, 26 sehingga satu giringkat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama
giring dan satu buah delima selalu berselang-seling, pada
buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain
sekeliling ujung gamis, yang dipakai apabila diselenggaungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan harakan kebaktian seperti yang diperintahkan TUHAN kelus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan
pada Musa. 27 Dibuat merekalah kemeja dari lenan haTUHAN kepada Musa. 6 Dikerjakan merekalah permata
lus, buatan tukang tenun, untuk Harun dan anak-anaknya,
krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan pada- 28
serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan
nya nama para anak Israel, yang diukirkan seperti mehalus,
celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangterai. 7 Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju
nya, 29 dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal
efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang
benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirIsrael, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
mizi, dari tenunan yang berwarna-warna--seperti yang di8
Dibuatnyalah tutup dada, buatan seorang ahli. Buatanperintahkan TUHAN kepada Musa. 30 Dibuat merekalah
nya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu
patam, jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jatua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang
mang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti meterai: Kudipintal benangnya. 9 Empat persegi dibuatnya itu; lipat
dus bagi TUHAN. 31 Dipasang merekalah pada patam itu
dua dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya
tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbandan sejengkal lebarnya. 10 Ditatah merekalah itu dengan
nya, di sebelah atas--seperti yang diperintahkan TUHAN
empat jajar permata: permata yaspis merah, krisolit, makepada Musa. 32 Demikianlah diselesaikan segala pekerlakit, itulah jajar yang pertama; 11 jajar yang kedua: perjaan melengkapi Kemah Suci, yakni Kemah Pertemuan
mata batu darah, lazurit, yaspis hijau; 12 jajar yang keitu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang
tiga: permata ambar, akik, kecubung; 13 jajar yang keemdiperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah mereka
pat: permata pirus, krisopras dan nefrit. Dililit dengan
melakukannya. 33 Dibawa merekalah Kemah Suci itu keikat emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatapada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya: kahannya. 14 Sesuai dengan nama para anak Israel, permata
itannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya,
itu adalah dua belas banyaknya; dan pada tiap-tiap per- 34
tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah,
mata ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku
tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, 35 tabut
15
dari yang dua belas itu. Juga dibuat merekalah untuk
hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup
tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali
pendamaian, 36 meja, segala perkakasnya dan roti sajian,
16
berjalin, dari emas murni.
Dibuat merekalah dua ikat 37
kandil dari emas murni, lampu-lampunya--lampu yang
emas dan dua gelang emas dan kedua gelang itu dipasang
harus teratur di atasnya--dan segala perkakasnya, minyak
17
pada kedua ujung tutup dada. Dipasang merekalah keuntuk penerangan, 38 mezbah dari emas, minyak urapan,
dua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu
ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, 39 mezbah
di ujung tutup dada. 18 Kedua ujung lain dari kedua untembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengutai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas
sungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan deitu, demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod, di
ngan alasnya, 40 layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan
19
Dibuat merekalah dua gelang emas
sebelah depannya.
tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patokdan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu, pada pingnya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan Kemah
girnya yang sebelah dalam, yang berhadapan dengan baju
Suci, yakni Kemah Pertemuan itu; 41 pakaian jabatan yang
20
efod. Juga dibuat merekalah dua gelang emas dan dipa-
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Musa. 20 Diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnya
ke dalam tabut, dikenakannyalah kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut
itu. 21 Dibawanyalah tabut itu ke dalam Kemah Suci, digantungkannyalah tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah--seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 22 Ditaruhnyalah meja
di dalam Kemah Pertemuan pada sisi Kemah Suci sebelah utara, di depan tabir itu. 23 Diletakkannyalah di atasnya roti sajian menurut susunannya, di hadapan TUHAN-seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 24 Ditempatkannyalah
Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 2 ”Pada hari
kandil di dalam Kemah Pertemuan berhadapan dengan
yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau
meja itu, pada sisi Kemah Suci sebelah selatan. 25 Dipasangnyalah
mendirikan Kemah Suci, yakni Kemah Pertemuan itu. 3 Kautempatkanlah
lampu-lampu di atasnya di hadapan TUHAN--seperti yang
di dalamnya tabut hukum dan kaupasanglah tabir sebadiperintahkan TUHAN kepada Musa. 26 Ditempatkannyalah
gai penudung di depan tabut itu. 4 Kaubawalah ke dalammezbah emas di dalam Kemah Pertemuan di depan tanya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susubir itu. 27 Dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wanginannya; kaubawalah ke dalamnya kandil dan kaupasang
wangian seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
lampu-lampunya di atasnya. 5 Kautaruhlah mezbah emas 28
Digantungkannyalah tirai pintu Kemah Suci. 29 Mezbah
untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kaukorban bakaran ditempatkannyalah di depan pintu Kegantungkanlah tirai pintu Kemah Suci. 6 Kautaruhlah memah Suci, yakni Kemah Pertemuan itu, dan dipersembahzbah korban bakaran di depan pintu Kemah Suci, yakni
kannyalah di atasnya korban bakaran dan korban sajian-Kemah Pertemuan itu. 7 Kautaruhlah bejana pembasuhan
seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 30 Ditempatkannyalah
di antara Kemah Pertemuan dan mezbah itu, lalu kautabejana pembasuhan di antara Kemah Pertemuan dan meruhlah air ke dalamnya. 8 Haruslah kaubuat pelataran kezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pemliling dan kaugantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran
basuhan. 31 Musa dan Harun serta anak-anaknya memitu. 9 Kemudian kauambillah minyak urapan dan kauurabasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalampilah Kemah Suci dengan segala yang ada di dalamnya;
nya. 32 Apabila mereka masuk ke dalam Kemah Pertemuan
demikianlah harus engkau menguduskannya, dengan sedan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu,
gala perabotannya, sehingga menjadi kudus. 10 Juga kamaka mereka membasuh kaki dan tangan--seperti yang
uurapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perdiperintahkan TUHAN kepada Musa. 33 Didirikannyalah
kakasnya; demikianlah engkau harus menguduskan metiang-tiang pelataran sekeliling Kemah Suci dan mezbah
zbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. 11 Juga kaitu, dan digantungkannyalah tirai pintu gerbang pelataran
uurapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan deitu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. 34 Lalu
mikianlah engkau harus menguduskannya. 12 Kemudian
awan itu menutupi Kemah Pertemuan, dan kemuliaan TUHAN
kausuruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu
memenuhi Kemah Suci, 35 sehingga Musa tidak dapat meKemah Pertemuan dan kaubasuhlah mereka dengan air.
masuki Kemah Pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas
13
Kaukenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kakemah itu, dan kemuliaan TUHAN memenuhi Kemah Suci.
uurapi dan kaukuduskanlah dia supaya ia memegang ja- 36
Apabila awan itu naik dari atas Kemah Suci, berangbatan imam bagi-Ku. 14 Juga anak-anaknya kausuruhlah
katlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah.
15
mendekat dan kaukenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah
37
Tetapi jika awan itu tidak naik, maka merekapun timereka, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya
dak berangkat sampai hari awan itu naik. 38 Sebab awan
mereka memegang jabatan imam bagi-Ku; dan ini terjadi,
TUHAN itu ada di atas Kemah Suci pada siang hari, dan
supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang japada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata se16
batan imam untuk selama-lamanya turun-temurun.” Dan
luruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah.
Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya, demikianlah dilakukannya.
17
Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang
kedua, pada tanggal satu bulan itu, maka didirikanlah
Kemah Suci. 18 Musa mendirikan Kemah Suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya dan didirikannya tiangtiangnya. 19 Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi Kemah Suci dan diletakkannyalah tudung kemah
di atasnya--seperti yang diperintahkan TUHAN kepada
dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk imam Harun, dan pakaian anakanaknya untuk memegang jabatan imam. 42 Tepat seperti
yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah
dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu.
43
Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnyalah, mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan TUHAN, demikianlah mereka melakukannya. Lalu
Musa memberkati mereka.

40

Imamat

1TUHAN memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari

rupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia memperdalam Kemah Pertemuan: ”Berbicaralah kepada orang Is- sembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari
15
rael dan katakan kepada mereka: Apabila seseorang di an- anak burung merpati. Imam harus membawanya ke metaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada zbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas
TUHAN, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkanmezbah. Darahnya harus ditekan ke luar pada dinding
16
Temboloknya serta dengan bulunya haruslah
itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing mezbah.
3
disisihkan
dan
dibuang ke samping mezbah sebelah timur,
domba. Jikalau persembahannya merupakan korban ba17
Dan ia harus mencabik burung itu pada
ke
tempat
abu.
karan dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor
pangkal
sayapnya,
tetapi tidak sampai terpisah; lalu imam
jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu
harus
membakarnya
di atas mezbah, di atas kayu yang seKemah Pertemuan, supaya TUHAN berkenan akan dia.
4
dang
terbakar;
itulah
korban bakaran, suatu korban apiLalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban
apian
yang
baunya
menyenangkan
bagi TUHAN.”
bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan
2

untuk mengadakan pendamaian baginya. 5 Kemudian ha”Apabila seseorang hendak mempersembahkan persemruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan TUHAN,
dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus memper- bahan berupa korban sajian kepada TUHAN, hendaklah
sembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus mesekeliling mezbah yang di depan pintu Kemah Pertemuan. nuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atas6
Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan nya. 2 Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak
Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu
memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. 7 Anakanak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemedan menyusun kayu di atas api itu. 8 Dan mereka harus nyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di
mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, selemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas me- bagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi
zbah. 9 Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh TUHAN. 3 Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi
dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari
atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api- segala korban api-apian TUHAN. 4 Apabila engkau henapian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN. 10 Jikalau dak mempersembahkan persembahan berupa korban sapersembahannya untuk korban bakaran adalah dari kam- jian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, habing domba, baik dari domba, maupun dari kambing, ha- ruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar
ruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak ber- yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti ticela. 11 Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah se- pis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. 5 Jikalau
belah utara di hadapan TUHAN, lalu haruslah anak-anak persembahanmu merupakan korban sajian dari yang diHarun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada me- panggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung
zbah sekelilingnya. 12 Kemudian haruslah ia memotong- yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang timotongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama- dak beragi. 6 Korban itu harus dipotong-potong, lalu kausama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh tuangkanlah minyak ke atasnya; itulah korban sajian. 7 Jikalau
imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. persembahanmu merupakan korban sajian dari yang di13
Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, masak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung
dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam yang terbaik bersama-sama minyak. 8 Maka korban sajian
dan dibakar di atas mezbah: itulah korban bakaran, su- yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kauperatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi sembahkan kepada TUHAN, yakni harus disampaikan keTUHAN. 14 Jikalau persembahannya kepada TUHAN me- pada imam, yang membawanya ke mezbah. 9 Kemudian
imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian
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ingat-ingatannya lalu membakarnya di atas mezbah se- tong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi lubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada
TUHAN. 10 Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun isi perut itu, 10 dan lagi kedua buah pinggang dan lemak
dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umkorban api-apian TUHAN! 11 Suatu korban sajian yang bai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang
kamu persembahkan kepada TUHAN janganlah diolah ber- itu. 11 Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai
agi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu santapan berupa korban api-apian bagi TUHAN. 12 Jikalau
membakar sesuatupun sebagai korban api-apian bagi TUHAN.
persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya
12
Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh ke hadapan TUHAN. 13 Lalu ia harus meletakkan tangankamu mempersembahkanny kepada TUHAN, hanya janga- nya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di
nlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menye- depan Kemah Pertemuan, lalu anak-anak Harun harus menangkan. 13 Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa nyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. 14 Kemudian
korban sajian haruslah kaububuhi garam, janganlah kaula- dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang
laikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu; be- menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat
serta segala persembahanmu haruslah kaupersembahkan pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban
garam. 14 Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban api-apian bagi TUHAN, 15 dan lagi kedua buah pinggang
sajian dari hulu hasil kepada TUHAN, haruslah engkau dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang
mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah
api, emping gandum baru, sebagai korban sajian dari hulu pinggang itu. 16 Imam harus membakar semuanya itu di
hasil gandummu. 15 Haruslah kaububuh minyak dan kauta- atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian
ruh kemenyan ke atasnya; itulah korban sajian. 16 Haruslah menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah
imam membakar sebagai ingat-ingatannya, sebagian dari kepunyaan TUHAN. 17 Inilah suatu ketetapan untuk selaemping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh keme- manya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kedinyannya sebagai korban api-apian bagi TUHAN.”
amanmu: janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan
darah.”

3

”Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari
TUHAN berfirman kepada Musa: 2 ”Katakanlah kelembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mem- pada orang Israel: Apabila seseorang tidak dengan sengaja
bawa yang tidak bercela ke hadapan TUHAN. 2 Lalu ia berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang TUHAN
harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahan- dan ia memang melakukan salah satu dari padanya, 3 maka
nya itu, dan menyembelihnya di depan pintu Kemah Perte- jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga
muan, lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah me- bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan
nyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. 3 Kemudian kepada TUHAN karena dosa yang telah diperbuatnya itu,
dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban
lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang penghapus dosa. 4 Ia harus membawa lembu itu ke pintu
melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Kemah Pertemuan, ke hadapan TUHAN, lalu ia harus
TUHAN, 4 dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu, dan memelekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati nyembelih lembu itu di hadapan TUHAN. 5 Imam yang diyang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. 5 Anak-urapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu,
anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di lalu membawanya ke dalam Kemah Pertemuan. 6 Imam
atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, se- harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, dan mebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi mercikkan sedikit dari darah itu, tujuh kali di hadapan
TUHAN. 6 Jikalau persembahannya untuk korban kesela- TUHAN, di depan tabir penyekat tempat kudus. 7 Kemudian
matan bagi TUHAN adalah dari kambing domba, seekor imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada
jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangiyang tidak bercela. 7 Jikalau ia mempersembahkan seekor wangian, yang ada di hadapan TUHAN di dalam Kemah
domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya Pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkanke hadapan TUHAN. 8 Lalu ia harus meletakkan tangan- nya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang
nya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelih- di depan pintu Kemah Pertemuan. 8 Segala lemak lembu
nya di depan Kemah Pertemuan, lalu anak-anak Harun jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya
harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut
9
Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus memper- dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, 9 dan
sembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi TUHAN,lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padayakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipo- nya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang ha-

4
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rus dipisahkannya beserta buah pinggang itu, 10 sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan.
Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban
bakaran. 11 Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya, beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan
kotorannya, 12 jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya ke luar perkemahan, ke suatu tempat yang tahir, ke
tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya
sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu.
13
Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga
mereka melakukan salah satu hal yang dilarang TUHAN,
dan mereka bersalah, 14 maka apabila dosa yang diperbuat
mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban
penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan
Kemah Pertemuan. 15 Lalu para tua-tua umat itu harus
meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu
di hadapan TUHAN, dan lembu itu harus disembelih di
hadapan TUHAN. 16 Imam yang diurapi harus membawa
sebagian dari darah lembu itu ke dalam Kemah Pertemuan.
17
Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan
memercikkannya tujuh kali di hadapan TUHAN, di depan
tabir. 18 Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan TUHAN
di dalam Kemah Pertemuan, dan semua darah selebihnya
harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban
bakaran yang di depan pintu Kemah Pertemuan. 19 Segala
lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. 20 Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu: seperti yang diperbuatnya dengan
lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus
diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam
itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. 21 Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu ke luar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu
jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. 22 Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu
hal yang dilarang TUHAN, Allahnya, sehingga ia bersalah,
23
maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. 24 Lalu
haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang
menyembelih korban bakaran di hadapan TUHAN; itulah korban penghapus dosa. 25 Kemudian haruslah imam
mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk
mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran.
26
Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah,
seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demi-

kian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena
dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. 27 Jikalau
yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari
rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang TUHAN, sehingga ia bersalah, 28 maka jikalau dosa
yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa
yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang
tidak bercela. 29 Lalu haruslah ia meletakkan tangannya
ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. 30 Kemudian
imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah
korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah
dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. 31 Tetapi
segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak
korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh
imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan
bagi TUHAN. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan.
32
Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya
menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. 33 Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa
itu, dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa
di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran.
34
Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua
darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian
bawah mezbah. 35 Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan, lalu imam harus membakar semuanya itu di atas
mezbah di atas segala korban api-apian TUHAN. Dengan
demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu
karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan.

5

Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki, dan ia dapat naik saksi karena ia
melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi
keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. 2 Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis,
baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan
yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang
najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan
bersalah. 3 Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal
dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi
najis, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. 4 Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan
orang dengan teledor, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah
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satu perkara itu. 5 Jadi apabila ia bersalah dalam salah
satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah
diperbuatnya itu, 6 dan haruslah ia mempersembahkan kepada TUHAN sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor
betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. 7 Tetapi jikalau ia tidak
mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka
sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya
itu, haruslah ia mempersembahkan kepada TUHAN dua
ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati,
yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. 8 Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu
mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa
itu. Dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal
tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. 9 Sedikit dari
darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikkannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah
ditekan ke luar pada bagian bawah mezbah; itulah korban
penghapus dosa. 10 Yang kedua haruslah diolahnya menjadi korban bakaran, sesuai dengan peraturan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima
pengampunan. 11 Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung
merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu sepersepuluh efa tepung yang
terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. 12 Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam dan imam itu haruslah mengambil
dari padanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya,
lalu membakarnya di atas mezbah di atas segala korban.
13
Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi
orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu,
sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah
bagian imam, sama seperti korban sajian.” 14 TUHAN berfirman kepada Musa: 15 ”Apabila seseorang berubah setia
dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus
yang dipersembahkan kepada TUHAN, maka haruslah ia
mempersembahkan kepada TUHAN sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut syikal perak, yakni menurut
syikal kudus, menjadi korban penebus salah. 16 Hal kudus
yang menyebabkan orang itu berdosa, haruslah dibayar
gantinya dengan menambah seperlima, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian
bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah
itu, sehingga ia menerima pengampunan. 17 Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang
dilarang TUHAN tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah
dan harus menanggung kesalahannya sendiri. 18 Haruslah
ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak
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bercela dari kambing domba, yang sudah dinilai, sebagai
korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan
pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak
disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia
menerima pengampunan. 19 Itulah korban penebus salah;
orang itu sungguh bersalah terhadap TUHAN.”

6TUHAN berfirman kepada Musa:

2

”Apabila seseorang
berbuat dosa dan berubah setia terhadap TUHAN, dan
memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan
kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya atau
barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan
pemerasan atas sesamanya, 3 atau bila ia menemui barang
hilang, dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta--dalam
perkara apapun yang diperbuat seseorang, sehingga ia berdosa- 4 apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah,
maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya atau yang telah diperasnya atau yang telah dipercayakan kepadanya atau barang hilang yang ditemuinya itu,
5
atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya
dengan menambah seperlima; haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan
korban penebus salahnya. 6 Sebagai korban penebus salahnya haruslah ia mempersembahkan kepada TUHAN seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba,
yang sudah dinilai, menjadi korban penebus salah, dengan
menyerahkannya kepada imam. 7 Imam harus mengadakan
pendamaian bagi orang itu di hadapan TUHAN, sehingga
ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah.” 8 TUHAN berfirman kepada Musa: 9 ”Perintahkanlah kepada Harun dan anakanaknya: Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban
bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. 10 Imam haruslah
mengenakan pakaian lenannya, dan mengenakan celana
lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran
habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. 11 Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa
abu itu ke luar perkemahan ke suatu tempat yang tahir.
12
Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus
menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam
harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. 13 Harus dijaga supaya api tetap menyala
di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam.” 14 ”Inilah
hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan TUHAN ke depan mezbah.
15
Setelah dikhususkan dari korban sajian itu segenggam tepung yang terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan
yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya

87
pada mezbah itu sekelilingnya. 3 Segala lemak dari korban
itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut, 4 dan lagi kedua
buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang
ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkan
beserta buah pinggang itu. 5 Haruslah imam membakar
semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian
bagi TUHAN; itulah korban penebus salah. 6 Setiap lakilaki di antara para imam haruslah memakannya; haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus; itulah bagian maha kudus. 7 Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah; satu hukum berlaku atas keduanya: imam yang
mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah
korban itu. 8 Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang
dipersembahkannya itu. 9 Tiap-tiap korban sajian yang
dibakar di dalam pembakaran roti, dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi
imam yang mempersembahkannya. 10 Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah
bagi semua anak-anak Harun, semuanya dapat bagian.”
11
”Inilah hukum tentang korban keselamatan, yang harus dipersembahkan orang kepada TUHAN. 12 Jikalau ia
mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah
beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar
yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta
roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk, yang
diolah dengan minyak. 13 Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi,
di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. 14 Dan dari padanya, yakni dari setiap bagian
persembahan itu haruslah dipersembahkannya satu roti
sebagai persembahan khusus bagi TUHAN. Persembahan
itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban
keselamatan. 15 Dan daging korban syukur yang menjadi
korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikitpun dari padanya janganlah
ditinggalkan sampai pagi. 16 Jikalau korban sembelihan
yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau
korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya dan yang selebihnya boleh juga dimakan
pada keesokan harinya. 17 Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang
ketiga, haruslah dibakar habis dengan api. 18 Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging
korban keselamatan itu, maka TUHAN tidak berkenan
akan orang yang mempersembahkannya dan korban itu
dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesa”Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban
lahannya sendiri. 19 Bila daging itu kena kepada sesuatu
2
itu ialah persembahan maha kudus. Di tempat orang
yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar hamenyembelih korban bakaran, di situlah harus disembelih
bis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan
korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan

dibakar di atas mezbah sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi TUHAN. 16 Selebihnya
haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya; haruslah
itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat
yang kudus, haruslah mereka memakannya di pelataran
Kemah Pertemuan. 17 Janganlah itu dibakar beragi. Telah Kuberikan itu sebagai bagian mereka dari pada segala
korban api-apian-Ku; itulah bagian maha kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah.
18
Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya; itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi
kamu turun-temurun; itulah bagianmu dari segala korban
api-apian TUHAN. Setiap orang yang kena kepada korbankorban itu menjadi kudus.” 19 TUHAN berfirman kepada
Musa: 20 ”Inilah persembahan Harun dan anak-anaknya,
yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada TUHAN
pada hari ia diurapi: sepersepuluh efa tepung yang terbaik
sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu
pagi dan setengahnya pada waktu petang. 21 Haruslah itu
diolah di atas panggangan bersama-sama minyak, setelah
teraduk haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai korban sajian, sesudah dibakar dan
berpotong-potong sebagai bau yang menyenangkan bagi
TUHAN. 22 Dan imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya, haruslah mengolahnya; itulah
suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya haruslah
dibakar bagi TUHAN. 23 Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya, janganlah dimakan.” 24 TUHAN berfirman kepada
Musa, demikian: 25 ”Katakanlah kepada Harun dan anakanaknya: Inilah hukum tentang korban penghapus dosa.
Di tempat korban bakaran disembelih, di situlah harus
disembelih korban penghapus dosa di hadapan TUHAN.
Itulah persembahan maha kudus. 26 Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya; haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran Kemah Pertemuan. 27 Setiap orang yang
kena kepada daging korban itu menjadi kudus, dan bila
darahnya ada yang tepercik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang
kudus. 28 Dan belanga tanah, tempat korban itu dimasak,
haruslah dipecahkan, dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. 29 Setiap laki-laki di antara para imam haruslah
memakannya; itulah persembahan maha kudus. 30 Tetapi
setiap korban penghapus dosa, yang dari darahnya dibawa
sebagian ke dalam Kemah Pertemuan untuk mengadakan
pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan,
melainkan dibakar habis dengan api.”
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dari daging korban itu. 20 Tetapi seseorang yang memakan atas gunung Sinai pada hari TUHAN memerintahkan kedaging dari korban keselamatan yang untuk TUHAN, se- pada orang Israel mempersembahkan persembahan medang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu reka kepada TUHAN di padang gurun Sinai.
dilenyapkan dari antara bangsanya. 21 Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenaTUHAN berfirman kepada Musa: 2 ”Panggillah Harun
jisan berasal dari manusia, atau kepada hewan yang nadan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambijis atau kepada setiap binatang yang merayap yang nallah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan
jis, lalu memakan dari pada daging korban keselamatan
korban penghapus dosa, dua domba jantan dan bakul beryang untuk TUHAN, maka haruslah nyawa orang itu diisi roti yang tidak beragi, 3 lalu suruhlah berkumpul sege22
lenyapkan dari antara bangsanya.” TUHAN berfirman
nap umat ke depan pintu Kemah Pertemuan.” 4 Musa mekepada Musa: 23 ”Katakanlah kepada orang Israel: Selakukan seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya,
gala lemak dari lembu, domba ataupun kambing jangalalu berkumpullah umat itu di depan Kemah Pertemuan.
24
nlah kamu makan.
Lemak bangkai atau lemak bina- 5
Berkatalah Musa kepada umat itu: ”Inilah firman yang
tang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk sediperintahkan TUHAN untuk dilakukan.” 6 Lalu Musa megala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnya. 25 Karena setiap orang yang memakan lemak dari henyalah mereka dengan air. 7 Sesudah itu dikenakannyawan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban
lah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikeapi-apian bagi TUHAN, nyawa orang yang memakan itu,
nakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sa26
haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian
buk baju efod dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya.
juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala 8
Dikenakannyalah tutup dada kepadanya dan dibubuhnya
tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun
di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. 9 Kemudian di27
Setiap orang yang memakan darah apadarah hewan.
taruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di
pun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara
sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang
28
bangsanya.” TUHAN berfirman kepada Musa, demikian:
yang kudus, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada
29
”Katakanlah kepada orang Israel: Orang yang memperMusa. 10 Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyasembahkan korban keselamatannya kepada TUHAN, halah Kemah Suci serta segala yang ada di dalamnya dan diruslah membawa kepada TUHAN sebagian dari korban
kuduskannya semuanya itu. 11 Dipercikkannyalah sedikit
30
keselamatannya itu sebagai persembahannya.
Dengan
dari minyak itu ke mezbah tujuh kali dan diurapinya metangannya sendirilah harus ia membawa segala korban apizbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembaapian TUHAN; adapun lemaknya, haruslah dibawanya besuhan serta alasnya untuk menguduskannya. 12 Kemudian
serta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai perdituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kesembahan unjukan di hadapan TUHAN. 31 Lalu haruslah
pala Harun dan diurapinyalah dia untuk menguduskanimam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya. 13 Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu
nya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. 32 Paha
dikenakannyalah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat
kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai perpinggang dan dililitkannya destar, seperti yang diperinsembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. 33 Siapa
tahkan TUHAN kepada Musa. 14 Disuruhnyalah membawa
dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan dalembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anakrah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang haanaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan
rus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. 34 Karena
korban penghapus dosa itu. 15 Lembu itu disembelih, lalu
dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus
Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya ditelah Kuambil dari orang Israel dari segala korban keselabubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelimatan mereka dan telah Kuberikan kepada imam Harun,
lingnya, dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu
dan kepada anak-anaknya; itulah suatu ketetapan yang
dari dosa; darah selebihnya dituangkannya pada bagian
berlaku bagi orang Israel untuk selamanya.” 35 Itulah babawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah
gian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban
itu dan diadakannya pendamaian baginya. 16 Diambillah
api-apian TUHAN pada hari mereka itu disuruh datang
segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, keuntuk memegang jabatan imam bagi TUHAN; 36 itulah
dua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membayang harus diserahkan menurut perintah TUHAN dari pikarnya di atas mezbah. 17 Tetapi lembu jantan itu dehak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapingan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di
Nya; itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi meluar perkemahan, seperti yang diperintahkan TUHAN kereka turun-temurun. 37 Itulah hukum tentang korban bapada Musa. 18 Kemudian disuruhnya membawa domba
karan, korban sajian, korban penghapus dosa, korban pejantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya menebus salah, persembahan pentahbisan dan korban keseletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. 19 Domba
lamatan, 38 yang diperintahkan TUHAN kepada Musa di
itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada
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mezbah sekelilingnya. 20 Domba itu dipotong-potong me- karena perayaan pentahbisan akan berlangsung tujuh hari
nurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepa- lamanya. 34 Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian
lanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. 21 Tetapi isi juga diperintahkan TUHAN kamu perbuat kelak untuk
perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa mem- mengadakan pendamaian bagimu. 35 Di depan pintu Kebakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah mah Pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam tujuh
korban bakaran, yang baunya menyenangkan; yakni su- hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu teratu korban api-apian bagi TUHAN, seperti yang diperin- hadap TUHAN dengan setia, supaya janganlah kamu mati,
tahkan TUHAN kepada Musa. 22 Kemudian disuruhnya karena demikianlah diperintahkan kepadaku.” 36 Maka Hamembawa domba jantan yang lain, yakni domba persem- run dan anak-anaknya melakukan segala firman yang dibahan pentahbisan, lalu Harun dan anak-anaknya mele- perintahkan TUHAN dengan perantaraan Musa.
takkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. 23 Domba
jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari
Pada hari yang kedelapan Musa memanggil Harun serta
darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan
anak-anaknya dan para tua-tua Israel, 2 lalu berkatalah ia
Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki
kepada Harun: ”Ambillah bagimu sendiri seekor lembu
kanannya. 24 Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat,
muda, untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba
lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga
jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak
kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu
bercela, kemudian persembahkanlah itu di hadapan TUHAN.
jari kaki kanan mereka, lalu Musa menyiramkan darah 3
Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata, be25
Diambilnyalah
selebihnya pada mezbah sekelilingnya.
gini: Ambillah seekor kambing jantan untuk korban penglemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang
hapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba,
melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pingmasing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela,
26
gang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dauntuk korban bakaran. 4 Dan lagi seekor lembu dan seelam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hakor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya didapan TUHAN, diambilnyalah satu roti bundar yang tikorbankan di hadapan TUHAN, dan korban sajian yang
dak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak
diolah dengan minyak, karena pada hari ini TUHAN akan
dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemenampakkan diri kepadamu.” 5 Kemudian dibawa mere27
mak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya selukalah apa yang diperintahkan Musa ke Kemah Pertemuan,
ruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan
lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan
anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai
TUHAN. 6 Kata Musa: ”Inilah firman yang diperintahkan
28
persembahan unjukan di hadapan TUHAN. Kemudian
TUHAN kamu perbuat, agar kemuliaan TUHAN tampak
Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka,
kepadamu.” 7 Kata Musa kepada Harun: ”Datanglah menlalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban badekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan
karan. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi
korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu
bau yang menyenangkan; itulah suatu korban api-apian
sendiri dan bagi bangsa itu; sesudah itu olahlah persembagi TUHAN. 29 Musa mengambil dada domba itu, dan
bahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka,
mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di
seperti yang diperintahkan TUHAN.” 8 Maka mendekatlah
hadapan TUHAN. Itulah yang didapat Musa sebagai baHarun kepada mezbah, dan disembelihnyalah anak lembu
giannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu,
yang
akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri.
seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 30 Dan 9
Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepalagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari
danya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah
darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada
itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. DaHarun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan
rah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah.
ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskan- 10
Lemak, buah pinggang dan umbai hati dari korban pengnyalah Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan
hapus
dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang dipakaian anak-anaknya. 31 Berkatalah Musa kepada Harun
perintahkan TUHAN kepada Musa. 11 Tetapi daging dan
dan kepada anak-anaknya: ”Masaklah daging itu di depan
kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. 12 Kemudian
pintu Kemah Pertemuan; di sanalah harus kamu memaia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun
kannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk permenyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun
sembahan pentahbisan, seperti yang telah kuperintahkan
menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. 13 Juga didengan berkata: Harun dan anak-anaknya haruslah meserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menumakannya. 32 Dan apa yang tinggal dari daging dan roti
rut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu
itu haruslah kamu bakar habis dengan api. 33 Janganlah
dibakarnya di atas mezbah. 14 Isi perut dan betisnya dikamu pergi dari depan pintu Kemah Pertemuan selama tubasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas
juh hari, sampai kepada genapnya perayaan pentahbisan,
mezbah. 15 Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa
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ke mezbah; diambilnyalah kambing jantan yang akan men- TUHAN itu. 7 Janganlah kamu pergi dari depan pintu Kejadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu di- mah Pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak
sembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban peng- urapan TUHAN ada di atasmu.” Mereka melakukan sesuai
hapus dosa seperti yang pertama. 16 Kemudian dibawa- dengan perkataan Musa. 8 TUHAN berfirman kepada Hanyalah korban bakaran ke mezbah, dan diolahnya sesuai run: 9 ”Janganlah engkau minum anggur atau minuman
dengan peraturan. 17 Selanjutnya dibawanyalah korban sa- keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dajian dan diambilnya segenggam dari padanya, lalu diba- lam Kemah Pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itukarnya di atas mezbah, di samping korban bakaran pada lah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turunwaktu pagi. 18 Ia menyembelih juga lembu dan domba temurun. 10 Haruslah kamu dapat membedakan antara
jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis
itu, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu dengan yang tidak najis, 11 dan haruslah kamu dapat mengkepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah ajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah
sekelilingnya. 19 Tetapi segala lemak dari lembu dan dari difirmankan TUHAN kepada mereka dengan perantaraan
domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang Musa.” 12 Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan
menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, 20 segala kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinglemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban gal itu: ”Ambillah korban sajian yang tinggal dari segala
itu, lalu Harun membakar segala lemak itu di atas me- korban api-apian TUHAN, dan makanlah itu sebagai roti
zbah. 21 Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Ha- yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian
run sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN, maha kudus. 13 Haruslah kamu memakannya di suatu temseperti yang diperintahkan Musa. 22 Harun mengangkat pat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anakkedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati me- anakmu dari segala korban api-apian TUHAN, sebab dereka, kemudian turunlah ia, setelah mempersembahkan mikianlah diperintahkan kepadaku. 14 Dada persembahan
korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban kese- unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu
lamatan. 23 Masuklah Musa dan Harun ke dalam Kemah makan di suatu tempat yang tahir, engkau ini serta anakPertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya dibeitu, lalu tampaklah kemuliaan TUHAN kepada segenap rikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari
bangsa itu. 24 Dan keluarlah api dari hadapan TUHAN, segala korban keselamatan orang Israel. 15 Paha persemlalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di bahan khusus dan dada persembahan unjukan itu harusatas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersoraklah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang
sorailah mereka, lalu sujud menyembah.
dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta bagi anak-anakmu
Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masingseperti yang diperintahkan TUHAN.” 16 Kemudian Musa
masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke damencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus
lamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan
dosa itu, tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibademikian mereka mempersembahkan ke hadapan TUHAN
kar. Sebab itu dimarahinyalah Eleazar dan Itamar, anakapi yang asing yang tidak diperintahkan-Nya kepada meanak Harun yang tinggal itu, katanya: 17 ”Mengapa tidak
reka. 2 Maka keluarlah api dari hadapan TUHAN, lalu
kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang
menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan TUHAN.
kudus? Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus dan
3
Berkatalah Musa kepada Harun: ”Inilah yang difirmankan
TUHAN memberikannya kepadamu, supaya kamu mengTUHAN: Kepada orang yang karib kepada-Ku Kunyatakan
angkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian
kekudusan-Ku, dan di muka seluruh bangsa itu akan Kubagi mereka di hadapan TUHAN? 18 Lihat, darahnya itu
4
perlihatkan kemuliaan-Ku.” Dan Harun berdiam diri. Kemudian
tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus; bukankah
Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman
seharusnya kamu memakannya di tempat kudus, seperti
Harun, lalu berkatalah ia kepada mereka: ”Datang ke
yang telah kuperintahkan?” 19 Lalu berkatalah Harun kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat
pada Musa: ”Memang benar, pada hari ini mereka telah
kudus ke luar perkemahan.” 5 Mereka datang, dan mengmempersembahkan korban penghapus dosa dan korban baangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, ke luar
karan mereka ke hadapan TUHAN, tetapi hal-hal seperti
6
perkemahan, seperti yang dikatakan Musa. Kemudian
tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan
berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan
juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui
Itamar, anak-anak Harun: ”Janganlah kamu berkabung
oleh TUHAN?” 20 Ketika Musa mendengar itu, ia menyedan janganlah kamu berdukacita, supaya jangan kamu
tujuinya.
mati dan jangan TUHAN memurkai segenap umat ini, tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, meLalu TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun,
rekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan
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kata-Nya kepada mereka: 2 ”Katakanlah kepada orang Israel, begini: Inilah binatang-binatang yang boleh kamu
makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di
atas bumi: 3 setiap binatang yang berkuku belah, yaitu
yang kukunya bersela panjang, dan yang memamah biak
boleh kamu makan. 4 Tetapi inilah yang tidak boleh kamu
makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku
belah: unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak
berkuku belah; haram itu bagimu. 5 Juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah;
haram itu bagimu. 6 Juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu.
7
Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah
biak; haram itu bagimu. 8 Daging binatang-binatang itu
janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu
sentuh; haram semuanya itu bagimu. 9 Inilah yang boleh
kamu makan dari segala yang hidup di dalam air: segala
yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan,
dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu
makan. 10 Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik
di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang
berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup
yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu.
11
Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu;
dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. 12 Segala yang tidak bersirip dan tidak
bersisik di dalam air, adalah kejijikan bagimu. 13 Inilah
yang harus kamu jijikkan dari burung-burung, janganlah
dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan: burung
rajawali, ering janggut dan elang laut; 14 elang merah dan
elang hitam menurut jenisnya; 15 setiap burung gagak menurut jenisnya; 16 burung unta, burung hantu, camar dan
elang sikap menurut jenisnya; 17 burung pungguk, burung
dendang air dan burung hantu besar; 18 burung hantu putih, burung undan, burung ering; 19 burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. 20 Segala
binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan
keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. 21 Tetapi inilah
yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat
kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. 22 Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya: belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut
jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan
belalang-belalang padi menurut jenisnya. 23 Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. 24 Semua yang berikut akan menajiskan kamu--setiap orang yang kena kepada bangkainya, menjadi najis sampai matahari terbenam, 25 dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis
sampai matahari terbenam--, 26 yakni segala binatang yang

berkuku belah, tetapi tidak bersela panjang, dan yang tidak memamah biak; haram semuanya itu bagimu dan setiap orang yang kena kepadanya, menjadi najis. 27 Demikian
juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu; setiap orang yang kena
kepada bangkainya, menjadi najis sampai matahari terbenam. 28 Dan siapa yang membawa bangkainya, haruslah
mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. 29 Inilah
yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi: tikus buta, tikus,
dan katak menurut jenisnya 30 dan landak, biawak, dan
bengkarung, siput dan bunglon. 31 Itulah semuanya yang
haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap.
Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati, menjadi najis sampai
matahari terbenam. 32 Dan segala sesuatu menjadi najis,
kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh
ke atasnya: perkakas kayu apa saja atau pakaian atau kulit atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk
sesuatu apapun, haruslah dimasukkan ke dalam air dan
menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. 33 Kalau seekor dari binatang-binatang
itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala
yang ada di dalamnya menjadi najis dan belanga itu harus
kamu pecahkan. 34 Dalam hal itu segala makanan yang
boleh dimakan, kalau kena air dari belanga itu, menjadi
najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu, menjadi najis. 35 Kalau bangkai seekor
dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda,
itu menjadi najis; pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan, karena semuanya itu najis dan haruslah najis
juga bagimu; 36 tetapi mata air atau sumur yang memuat
air, tetap tahir, sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. 37 Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih
apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir.
38
Tetapi apabila benih itu telah dibubuhi air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka
najislah benih itu bagimu. 39 Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang
kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari
terbenam. 40 Dan siapa yang makan dari bangkainya itu,
haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai
matahari terbenam; demikian juga siapa yang membawa
bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi
najis sampai matahari terbenam. 41 Segala binatang yang
merayap dan berkeriapan di atas bumi, adalah kejijikan,
janganlah dimakan. 42 Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya,
atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk
binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah keji-
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jikan. 43 Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap
binatang yang merayap dan berkeriapan dan janganlah
kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga
kamu menjadi najis karenanya. 44 Sebab Akulah TUHAN,
Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan
haruslah kamu kudus, sebab Aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang
mengeriap dan merayap di atas bumi. 45 Sebab Akulah
TUHAN yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu; jadilah kudus, sebab Aku ini
kudus. 46 Itulah hukum tentang binatang berkaki empat,
burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak
di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di atas
bumi, 47 yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan.”

3. IMAMAT

itu. 3 Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu,
dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari
kulit, maka itu penyakit kusta; kalau imam melihat hal
itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. 4 Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan
tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak
berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu
tujuh hari lamanya. 5 Pada hari yang ketujuh haruslah
imam memeriksa dia; bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam
harus mengurung dia tujuh hari lagi untuk kedua kalinya.
6
Kemudian pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya; bila penyakit itu menjadi
pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir; itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus
mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. 7 Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia
TUHAN berfirman kepada Musa, demikian: 2 ”Katakanlah
minta
diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruskepada orang Israel: Apabila seorang perempuan bersalin
lah
ia
minta diperiksa untuk kedua kalinya. 8 Kalau medan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama tujuh hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain nurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kuimam harus menyatakan dia najis; itu penyakit kusta.
ia najis. 3 Dan pada hari yang kedelapan haruslah dike- lit,
9
4
Apabila
seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada
rat daging kulit khatan anak itu. Selanjutnya tiga puluh
10
imam.
Kalau
menurut pemeriksaan imam pada kulitnya
tiga hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan
ada
bengkak
yang
putih, yang mengubah bulunya menpentahiran dari darah nifas, tidak boleh ia kena kepada
jadi
putih,
dan
ada
daging liar timbul pada bengkak itu,
sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke 11
maka
kusta
idapanlah
yang ada pada kulitnya. Imam
tempat kudus, sampai sudah genap hari-hari pentahiran5
harus
menyatakan
dia
najis
dengan tidak usah mengurung
nya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka
dia,
karena
orang
itu
memang
sudah najis. 12 Jikalau kusta
najislah ia selama dua minggu, sama seperti pada waktu
ia bercemar kain; selanjutnya enam puluh enam hari la- itu timbul di mana-mana pada kulit, sehingga menutupi
sampai kakinya,
manya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah seluruh kulit orang sakit itu, dari kepala
13
6
seberapa
dapat
dilihat
oleh
imam,
dan
kalau menurut
nifas. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka
pemeriksaannya
kusta
itu
menutupi
seluruh
tubuh orang
untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibaitu,
maka
ia
harus
dinyatakan
tahir
oleh
imam;
ia seluruhwanya seekor domba berumur setahun sebagai korban ba14
nya
telah
berubah
menjadi
putih,
jadi
ia
tahir.
Tetapi
karan dan seekor anak burung merpati atau burung tekupada
waktu
ada
tampak
daging
liar
padanya,
najislah
ia.
kur sebagai korban penghapus dosa ke pintu Kemah Per- 15
7
Kalau
daging
liar
itu
dilihat
oleh
imam,
ia
harus
metemuan, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam
karena daging liar itu najis, dan
itu harus mempersembahkannya ke hadapan TUHAN dan nyatakan orang itu najis,
16
itu
penyakit
kusta.
Atau
apabila daging liar itu susut
mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikiadan
berubah
menjadi
putih,
haruslah
orang itu datang kenlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itu17
pada
imam.
Kalau
menurut
pemeriksaannya
penyakit
lah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki8
itu
telah
berubah
menjadi
putih,
haruslah
imam
menyalaki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu
18
takan
orang
itu
tahir;
memang
ia
tahir.
Apabila
pada
untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka ha19
kulit
seseorang
ada
barah
yang
telah
sembuh,
tetapi
di
ruslah ia mengambil dua ekor burung tekukur atau dua
tempat
barah
itu
timbul
bengkak
yang
putih
atau
panau
ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban baharuslah orang itu minta
karan dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa, yang putih kemerah-merahan,
20
Kalau menurut pemeriksaannya
dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perem- diperiksa oleh imam.
panau itu kelihatan lebih dalam dari pada kulit dan bulupuan itu, maka tahirlah ia.”
nya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena penyakit kustalah yang
2
TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun: ”Apabila
timbul di dalam barah itu. 21 Tetapi jikalau panau itu dipepada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil
riksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih paatau panau, yang mungkin menjadi penyakit kusta pada
danya, dan tidak lebih dalam dari pada kulit, malahan pukulitnya, ia harus dibawa kepada imam Harun, atau kedar, imam harus mengurung orang itu tujuh hari lamanya.
pada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam
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22

Dan jikalau panau itu memang meluas pada kulit, imam
harus menyatakan dia najis; itu penyakit kusta. 23 Tetapi
jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas, maka itu
bekas barah, dan imam harus menyatakan orang itu tahir. 24 Atau apabila pada kulit seseorang ada lecur karena
api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi
panau yang putih kemerah-merahan atau putih, 25 maka
imam harus memeriksa panau itu; bila ternyata bulu pada
panau itu berubah menjadi putih dan panau itu kelihatan
lebih dalam dari kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu
adalah penyakit kusta, dan imam harus menyatakan orang
itu najis; itu penyakit kusta. 26 Tetapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada pada panau itu bulu yang putih
dan panau itu tidak lebih dalam dari pada kulit, malahan
pudar, imam harus mengurung orang itu tujuh hari lamanya. 27 Pada hari yang ketujuh imam harus memeriksa lagi
dia; jikalau panau itu memang meluas pada kulit, maka
haruslah imam menyatakan dia najis, itu penyakit kusta.
28
Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas
pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak lecur dan
imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu bekas lecur.
29
Apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut, 30 imam harus memeriksa penyakit itu; bila itu kelihatan lebih dalam dari
kulit, dan ada padanya rambut halus yang kuning, maka
imam harus menyatakan orang itu najis, karena itu kudis
kepala, yakni kusta kepala atau kusta janggut. 31 Dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang yang
kena penyakit kudis itu tujuh hari lamanya. 32 Pada hari
yang ketujuh imam harus memeriksa penyakit itu; bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang
kuning padanya, dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam
dari kulit, 33 maka orang itu harus bercukur, hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukurnya. Lalu imam harus
mengurung orang yang kena kudis itu untuk kedua kalinya tujuh hari lagi. 34 Kemudian pada hari yang ketujuh
imam harus memeriksa lagi kudis itu; bila ternyata, kudis
itu tidak meluas pada kulit, dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu
tahir, dan ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. 35 Tetapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit,
sesudah ia dinyatakan tahir, 36 dan menurut pemeriksaan
imam kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah
lagi mencari rambut yang kuning, memang orang itu najis.
37
Tetapi jikalau menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap, dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu,
maka kudis itu sudah sembuh, dan orang itu tahir, dan
imam harus menyatakan dia tahir. 38 Apabila pada kulit
seorang laki-laki atau perempuan ada panau-panau, yakni
panau-panau yang putih, 39 imam harus melakukan pemeriksaan; bila ternyata pada kulitnya ada panau-panau pudar dan putih, maka hanya kuraplah yang timbul pada

kulitnya dan orang itu tahir. 40 Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh, dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. 41 Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya,
dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. 42 Tetapi
apabila pada kepala yang botak itu, sebelah atas atau sebelah depan, ada penyakit yang putih kemerah-merahan,
maka penyakit kustalah yang timbul pada bagian kepala
yang botak itu. 43 Lalu imam harus memeriksa dia; bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu
putih kemerah-merahan, dan kelihatannya seperti kusta
pada kulit, 44 maka orang itu sakit kusta, dan ia najis, dan
imam harus menyatakan dia najis, karena penyakit yang
di kepalanya itu. 45 Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru: Najis! Najis!
46
Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis; memang ia
najis; ia harus tinggal terasing, di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. 47 Apabila pada pakaian ada
tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan,
48
entah pada benang lungsin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit, 49 --kalau tanda
pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta--hal itu harus diperiksakan kepada
imam. 50 Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu tujuh hari
lamanya. 51 Pada hari yang ketujuh ia harus memeriksa
tanda itu lagi; apabila tanda itu meluas pada pakaian
atau benang lungsin atau benang pakan atau pada kulit,
entah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu
adalah kusta yang jahat sekali, dan barang itu najis. 52 Ia
harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda
itu, karena itu kusta yang jahat sekali; barang-barang itu
harus dibakar habis. 53 Tetapi jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu,
54
maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang
yang mempunyai tanda itu, lalu ia harus mengasingkannya
tujuh hari lagi untuk kedua kalinya. 55 Kemudian sesudah
barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi;
bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu
tidak meluas, maka barang itu najis, dan engkau harus
membakarnya habis, karena tanda itu semakin mendalam
pada sebelah belakang atau sebelah muka. 56 Dan jikalau
menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkannya dari barangbarang itu. 57 Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada
barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul;
barang yang mempunyai tanda itu, haruslah kaubakar habis. 58 Tetapi barang-barang yang telah kaucuci, sehingga
tanda itu lenyap dari padanya, haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. 59 Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba atau lenan
atau pada benang lungsin atau pada benang pakan atau
pada setiap barang kulit, untuk menyatakan tahir atau
najisnya.”
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14TUHAN berfirman kepada Musa:

3. IMAMAT
2

”Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada
hari pentahirannya: ia harus dibawa kepada imam, 3 dan
imam harus pergi ke luar perkemahan; kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh dari padanya, 4 maka imam harus memerintahkan, supaya bagi
orang yang akan ditahirkan itu diambil dua ekor burung
yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain
kirmizi dan hisop. 5 Imam harus memerintahkan supaya
burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi
air mengalir. 6 Tetapi burung yang masih hidup haruslah
diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmizi
dan hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang
sudah disembelih di atas air mengalir itu. 7 Kemudian ia
harus memercik tujuh kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu dan dengan demikian mentahirkan
dia, lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke
padang. 8 Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi
harus tinggal di luar kemahnya sendiri tujuh hari lamanya. 9 Maka pada hari yang ketujuh ia harus mencukur
seluruh rambutnya: rambut kepala, janggut, alis, bahkan
segala bulunya harus dicukur, pakaiannya dicuci, dan tubuhnya dibasuh dengan air; maka ia menjadi tahir. 10 Pada
hari yang kedelapan ia harus mengambil dua ekor domba
jantan yang tidak bercela dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela dan tiga persepuluh efa
tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban
sajian, serta satu log minyak. 11 Imam yang melakukan
pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan
TUHAN di depan pintu Kemah Pertemuan. 12 Dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan
minyak yang satu log itu, dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN.
13
Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang
menyembelih korban penghapus dosa dan korban bakaran,
di tempat kudus, karena korban penebus salah, begitu juga
korban penghapus dosa, adalah bagian imam; itulah bagian maha kudus. 14 Imam harus mengambil sedikit dari
darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan dan
pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. 15 Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang
satu log itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam
sendiri; 16 ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam
minyak yang di telapak tangan kirinya itu dan sedikit
dari minyak itu haruslah dipercikkannya dengan jarinya
tujuh kali di hadapan TUHAN. 17 Dari minyak selebihnya imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga

kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya dan pada
ibu jari kaki kanannya, di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan. 18 Dan apa yang tinggal dari minyak itu
haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian
bagi orang itu di hadapan TUHAN. 19 Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya, dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran. 20 Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas
mezbah. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. 21 Tetapi jikalau orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah untuk
persembahan unjukan, supaya diadakan pendamaian bagi
orang itu, juga sepersepuluh efa tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian, dan satu log
minyak. 22 Dan lagi dua ekor burung tekukur atau dua
ekor burung merpati sekadar kemampuannya, yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. 23 Pada hari yang kedelapan ia harus membawa semuanya untuk pentahirannya kepada imam, ke depan pintu Kemah Pertemuan di
hadapan TUHAN. 24 Kemudian imam harus mengambil
domba tebusan salah dan minyak yang satu log itu, lalu
imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN. 25 Ia harus menyembelih domba tebusan salah dan imam harus mengambil
sedikit dari darah tebusan salah itu dan membubuhnya
pada cuping telinga kanan orang itu dan pada ibu jari
tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya. 26 Dan imam
harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan
kirinya sendiri, 27 lalu sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkan oleh imam dengan jari kanannya tujuh kali di
hadapan TUHAN. 28 Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang
yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya dan
pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana dibubuhi
darah tebusan salah itu. 29 Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan,
supaya diadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan
TUHAN. 30 Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari
kedua burung tekukur atau anak burung merpati, yang dibawa orang itu sekadar kemampuannya, 31 yang seekor sebagai korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi sebagai
korban bakaran, di samping korban sajian. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan
ditahirkan di hadapan TUHAN. 32 Itulah hukum tentang
pentahiran seorang yang kena kusta yang tidak mampu.”
33
TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun: 34 ”Apabila
kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan Kuberikan kepadamu menjadi milikmu dan Aku mendatangkan tanda
kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu, 35 maka pe-
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milik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada
imam: Ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku.
36
Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan, sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu,
supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu, dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya. 37 Kalau menurut pemeriksaannya tanda pada
dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijauhijauan atau kemerah-merahan warnanya, yang kelihatan
lebih dalam dari permukaan dinding itu, 38 imam harus keluar dari rumah itu, lalu berdiri di depan pintu rumah,
dan menutup rumah itu tujuh hari lamanya. 39 Pada hari
yang ketujuh imam harus datang kembali; kalau menurut
pemeriksaannya tanda kusta itu meluas pada dinding rumah, 40 maka imam harus memerintahkan supaya orang
mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya ke luar kota ke suatu tempat yang najis. 41 Dan
ia harus mengikis rumah itu sebelah dalam berkeliling,
dan kikisan lepa itu haruslah ditumpahkan ke luar kota
ke suatu tempat yang najis. 42 Dan orang harus mengambil batu-batu lain, lalu memasangnya sebagai pengganti
batu-batu tadi, dan harus mengambil lepa lain dan melepa rumah itu. 43 Tetapi jikalau tanda itu timbul lagi di
dalam rumah itu, sesudah batu-batunya diungkit dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepa lagi, 44 dan
kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda
itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah yang di
dalam rumah itu, dan rumah itu najis. 45 Rumah itu haruslah dirombak, yakni batunya, kayunya dan segala lepa
rumah itu, lalu dibawa semuanya ke luar kota ke suatu
tempat yang najis. 46 Dan orang yang masuk ke dalam
rumah itu selama rumah itu ditutup, menjadi najis sampai matahari terbenam. 47 Dan orang yang tidur di dalam
rumah itu haruslah mencuci pakaiannya; demikian juga
orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci
pakaiannya. 48 Tetapi jikalau imam datang dan menurut
pemeriksaannya tanda itu tidak meluas di dalam rumah
itu, sesudah dilepa, maka imam harus menyatakan rumah
itu tahir, karena tanda itu telah hilang. 49 Kemudian, untuk menyucikan rumah itu, haruslah ia mengambil dua
ekor burung, kayu aras, kain kirmizi dan hisop. 50 Burung
yang seekor haruslah disembelihnya di atas belanga tanah
berisi air mengalir. 51 Lalu ia harus mengambil kayu aras
dan hisop, kain kirmizi dan burung yang masih hidup itu,
dan mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang
sudah disembelih dan ke dalam air mengalir itu, kemudian
ia harus memercik kepada rumah itu tujuh kali. 52 Dengan
demikian ia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop,
dan kain kirmizi. 53 Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya ke luar kota ke padang. Dengan demikian
ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu, maka rumah
itu menjadi tahir. 54 Itulah hukum tentang setiap penyakit
kusta, kudis kepala, 55 tentang kusta pada pakaian dan ru-

mah, 56 tentang bengkak, bintil-bintil dan panau, 57 untuk
memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir;
itulah hukum tentang kusta.”

15TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:

2

”Berbicaralah
kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila
aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. 3 Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu: bila auratnya membiarkan
lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya, sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. 4 Setiap tempat tidur, yang ditiduri orang yang
mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang
yang didudukinya menjadi najis juga. 5 Setiap orang yang
kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis
sampai matahari terbenam. 6 Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air,
dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. 7 Siapa
yang kena kepada tubuh orang yang demikian, haruslah
mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan
ia menjadi najis sampai matahari terbenam. 8 Apabila
orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah
orang ini mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
9
Dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian
menjadi najis. 10 Setiap orang yang kena kepada sesuatu
bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari
terbenam. Siapa yang mengangkatnya, haruslah mencuci
pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. 11 Dan setiap orang
yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci
pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. 12 Kalau orang itu
kena pada belanga tanah, itu haruslah dipecahkan, dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. 13 Apabila
orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung tujuh hari lagi untuk dapat dinyatakan
tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. 14 Pada hari
yang kedelapan ia harus mengambil dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati, dan datang ke
hadapan TUHAN, ke pintu Kemah Pertemuan, dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. 15 Lalu imam
harus mempersembahkannya, yang seekor sebagai korban
penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan TUHAN karena lelehannya.
16
Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ia harus
membasuh seluruh tubuhnya dengan air dan ia menjadi
najis sampai matahari terbenam. 17 Setiap pakaian dan
setiap kulit, yang kena tumpahan mani itu, haruslah di-
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cuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. 18 Juga seorang perempuan, kalau seorang laki-laki
tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka
menjadi najis sampai matahari terbenam. 19 Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu
adalah darah dari auratnya, ia harus tujuh hari lamanya
dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya, menjadi najis sampai matahari terbenam. 20 Segala
sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi
najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. 21 Setiap orang yang kena kepada tempat tidur
perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh
tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. 22 Setiap orang yang kena kepada sesuatu
barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air dan ia menjadi najis
sampai matahari terbenam. 23 Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang
yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. 24 Jikalau seorang laki-laki tidur dengan
perempuan itu, dan ia kena cemar kain perempuan itu,
maka ia menjadi najis selama tujuh hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. 25 Apabila
seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar
kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama
dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang
najis itu perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. 26 Setiap tempat tidur yang
ditidurinya, selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya dan
setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. 27 Setiap orang yang kena
kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia
menjadi najis sampai matahari terbenam. 28 Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus
menghitung tujuh hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir. 29 Pada hari yang kedelapan ia harus mengambil dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung
merpati dan membawanya kepada imam ke pintu Kemah
Pertemuan. 30 Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi
sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan TUHAN,
karena lelehannya yang najis itu. 31 Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya
mereka jangan mati di dalam kenajisannya, bila mereka
menajiskan Kemah Suci-Ku yang ada di tengah-tengah mereka itu.” 32 Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang
mengeluarkan lelehan atau yang tertumpah maninya yang
menyebabkan dia najis, 33 dan tentang seorang perempuan
yang bercemar kain dan tentang seseorang, baik laki-laki
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maupun perempuan, yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis.

16

Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada
waktu mereka mendekat ke hadapan TUHAN, berfirmanlah TUHAN kepada Musa. 2 Firman TUHAN kepadanya:
”Katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan
sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas
tabut supaya jangan ia mati; karena Aku menampakkan
diri dalam awan di atas tutup pendamaian. 3 Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban
penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban
bakaran. 4 Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan
dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan
serban lenan; itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya, sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. 5 Dari
umat Israel ia harus mengambil dua ekor kambing jantan
untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan
untuk korban bakaran. 6 Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. 7 Ia
harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan TUHAN di depan pintu Kemah
Pertemuan, 8 dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi TUHAN dan sebuah bagi
Azazel. 9 Lalu Harun harus mempersembahkan kambing
jantan yang kena undi bagi TUHAN itu dan mengolahnya
sebagai korban penghapus dosa. 10 Tetapi kambing jantan
yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hiduphidup di hadapan TUHAN untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. 11 Harun
harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi
korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan
pendamaian baginya dan bagi keluarganya; ia harus menyembelih lembu jantan itu. 12 Dan ia harus mengambil
perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang
di hadapan TUHAN, serta serangkup penuh ukupan dari
wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. 13 Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan TUHAN,
sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian
yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. 14 Lalu
ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu
dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian
itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan
jarinya tujuh kali. 15 Lalu ia harus menyembelih domba
jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi
bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir, kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu se-
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perti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni
ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan
ke depan tutup pendamaian itu. 16 Dengan demikian ia
mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran
mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan Kemah Pertemuan yang tetap diam
di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. 17 Seorangpun tidak boleh hadir di dalam Kemah
Pertemuan, bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar, setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya dan
bagi seluruh jemaah orang Israel. 18 Kemudian haruslah
ia pergi ke luar ke mezbah yang ada di hadapan TUHAN,
dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus
mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah
domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk
mezbah sekelilingnya. 19 Kemudian ia harus memercikkan
sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya tujuh
kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala
kenajisan orang Israel. 20 Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan Kemah Pertemuan serta
mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang
masih hidup itu, 21 dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu
dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan
orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga
dosa mereka; ia harus menanggungkan semuanya itu ke
atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang
yang sudah siap sedia untuk itu. 22 Demikianlah kambing
jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke
tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di
padang gurun. 23 Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam
Kemah Pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan, yang
dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan
harus meninggalkannya di sana. 24 Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri, lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu; dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. 25 Kemudian
ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas
mezbah. 26 Maka orang yang melepaskan kambing jantan
bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan sesudah itu barulah boleh masuk ke
perkemahan. 27 Lembu jantan dan kambing jantan korban
penghapus dosa, yang darahnya telah dibawa masuk untuk
mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, harus
dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya
dan kotorannya harus dibakar habis. 28 Siapa yang membakar semuanya itu, harus mencuci pakaiannya, membasuh
tubuhnya dengan air dan sesudah itu barulah boleh masuk
ke perkemahan. 29 Inilah yang harus menjadi ketetapan

untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang
ketujuh, pada tanggal sepuluh bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun
orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. 30 Karena
pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk
mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan TUHAN. 31 Hari itu harus menjadi sabat,
hari perhentian penuh, bagimu dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. 32 Dan pendamaian harus diadakan
oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya; ia
harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus.
33
Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha
kudus, bagi Kemah Pertemuan dan bagi mezbah, juga
bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah
itu. 34 Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selamalamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka.” Maka
Harun melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

17TUHAN berfirman kepada Musa:

2

”Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh
orang Israel, dan katakan kepada mereka: Inilah firman
yang diperintahkan TUHAN: 3 Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di
dalam perkemahan atau di luarnya, 4 tetapi tidak membawanya ke pintu Kemah Pertemuan, untuk dipersembahkan
sebagai persembahan kepada TUHAN di depan Kemah
Suci TUHAN, hal itu harus dihitungkan kepada orang
itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan
darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengahtengah bangsanya. 5 Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka, yang biasa dipersembahkan
mereka di padang, kepada TUHAN ke pintu Kemah Pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam, untuk dipersembahkan kepada TUHAN sebagai korban keselamatan.
6
Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah TUHAN
di depan pintu Kemah Pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi TUHAN. 7 Janganlah
mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jinjin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zinah. Itulah
yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi
mereka turun-temurun. 8 Dan haruslah kaukatakan kepada mereka: Setiap orang dari kaum Israel atau dari
orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang
mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, 9 tetapi tidak membawanya ke pintu Kemah Pertemuan supaya dipersembahkan kepada TUHAN, maka
orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang
sebangsanya.” 10 ”Setiap orang dari bangsa Israel dan dari
orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang
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makan darah apapun juga Aku sendiri akan menentang
dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya.
11
Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan Aku
telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa.
12
Itulah sebabnya Aku berfirman kepada orang Israel: Seorangpun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu
tidak boleh makan darah. 13 Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu,
yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau
burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya, lalu menimbunnya dengan tanah. 14 Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu Aku telah
berfirman kepada orang Israel: Darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala
makhluk: setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. 15 Dan setiap orang yang makan bangkai atau
sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh
tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari
terbenam, barulah ia menjadi tahir. 16 Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya,
ia akan menanggung kesalahannya sendiri.”

18TUHAN berfirman kepada Musa:

2

kerabat ayahmu. 13 Janganlah kausingkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. 14 Janganlah
kausingkapkan aurat isteri saudara laki-laki ayahmu, janganlah kauhampiri isterinya, karena ia isteri saudara ayahmu.
15
Janganlah kausingkapkan aurat menantumu perempuan,
karena ia isteri anakmu laki-laki, maka janganlah kausingkapkan auratnya. 16 Janganlah kausingkapkan aurat isteri
saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki.
17
Janganlah kausingkapkan aurat seorang perempuan dan
anaknya perempuan. Janganlah kauambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan
untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah
kerabatmu; itulah perbuatan mesum. 18 Janganlah kauambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk
menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. 19 Janganlah kauhampiri seorang
perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan
untuk menyingkapkan auratnya. 20 Dan janganlah engkau bersetubuh dengan isteri sesamamu, sehingga engkau
menjadi najis dengan dia. 21 Janganlah kauserahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molokh, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama
Allahmu; Akulah TUHAN. 22 Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan,
karena itu suatu kekejian. 23 Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi
najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah
berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. 24 Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan Kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. 25 Negeri itu telah menjadi najis
dan Aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. 26 Tetapi
kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapan-Ku
dan peraturan-Ku dan jangan melakukan sesuatupun dari
segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang
asing yang tinggal di tengah-tengahmu, 27 --karena segala
kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang
sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis-28
supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu, apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya
bangsa yang sebelum kamu. 29 Karena setiap orang yang
melakukan sesuatupun dari segala kekejian itu, orang itu
harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. 30 Dengan
demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu
terhadap Aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari
kebiasaan yang keji itu, yang dilakukan sebelum kamu,
dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya
itu; Akulah TUHAN, Allahmu.”

”Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Akulah
TUHAN, Allahmu. 3 Janganlah kamu berbuat seperti yang
diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu; juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat
orang di tanah Kanaan, ke mana Aku membawa kamu; janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. 4 Kamu
harus lakukan peraturan-Ku dan harus berpegang pada
ketetapan-Ku dengan hidup menurut semuanya itu; Akulah TUHAN, Allahmu. 5 Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapan-Ku dan peraturan-Ku. Orang yang
melakukannya, akan hidup karenanya; Akulah TUHAN.
6
Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang
kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya;
Akulah TUHAN. 7 Janganlah kausingkapkan aurat isteri
ayahmu, karena ia hak ayahmu; dia ibumu, jadi janganlah
singkapkan auratnya. 8 Janganlah kausingkapkan aurat seorang isteri ayahmu, karena ia hak ayahmu. 9 Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu,
baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di
luar, janganlah kausingkapkan auratnya. 10 Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu
perempuan, janganlah kausingkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. 11 Mengenai
aurat anak perempuan dari seorang isteri ayahmu, yang
TUHAN berfirman kepada Musa: 2 ”Berbicaralah kelahir pada ayahmu sendiri, janganlah kausingkapkan au12
ratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah ka- pada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka:
usingkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia Kuduslah kamu, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, kudus.
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Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka
dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabat-Ku; Aku- perbuatan itu haruslah dihukum; tetapi janganlah kedualah TUHAN, Allahmu. 4 Janganlah kamu berpaling ke- nya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat ba- kakan. 21 Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya
gimu dewa tuangan; Akulah TUHAN, Allahmu. 5 Apabila kepada TUHAN ke pintu Kemah Pertemuan, yakni seekor
kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada TUHAN,
domba jantan sebagai korban penebus salah. 22 Imam hakamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga TUHAN
rus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba
berkenan akan kamu. 6 Dan haruslah itu dimakan pada jantan korban penebus salah di hadapan TUHAN, karena
hari mempersembahkannya atau boleh juga pada keesokan dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengamharinya, tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga punan dari dosanya itu. 23 Apabila kamu sudah masuk ke
haruslah dibakar habis. 7 Jikalau dimakan juga pada hari negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buahyang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik dan TUHANbuahan, janganlah kamu memetik buahnya selama tiga tatidak berkenan akan orang itu. 8 Siapa yang memakan- hun dan jangan memakannya. 24 Tetapi pada tahun yang
nya, akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia te- keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan
lah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada kudus sebagai puji-pujian bagi TUHAN. 25 Barulah pada
TUHAN. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari an- tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya, supaya
tara orang-orang sebangsanya. 9 Pada waktu kamu menuai hasilnya ditambah bagimu; Akulah TUHAN, Allahmu. 26 Janganl
hasil tanahmu, janganlah kausabit ladangmu habis-habis kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Jangasampai ke tepinya, dan janganlah kaupungut apa yang nlah kamu melakukan telaah atau ramalan. 27 Janganlah
ketinggalan dari penuaianmu. 10 Juga sisa-sisa buah ang- kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling dan jagurmu janganlah kaupetik untuk kedua kalinya dan buah nganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. 28 Janganlah
yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kaupungut, kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan jangatetapi semuanya itu harus kautinggalkan bagi orang mis- nlah merajah tanda-tanda pada kulitmu; Akulah TUHAN.
29
kin dan bagi orang asing; Akulah TUHAN, Allahmu. 11 Janganlah
Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan
kamu mencuri, janganlah kamu berbohong dan janganlah dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri
kamu berdusta seorang kepada sesamanya. 12 Janganlah itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu pekamu bersumpah dusta demi nama-Ku, supaya engkau ja- nuh dengan perbuatan mesum. 30 Kamu harus memelihara
ngan melanggar kekudusan nama Allahmu; Akulah TUHAN. hari-hari sabat-Ku dan menghormati tempat kudus-Ku;
13
Janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan ja- Akulah TUHAN. 31 Janganlah kamu berpaling kepada arnganlah engkau merampas; janganlah kautahan upah se- wah atau kepada roh-roh peramal; janganlah kamu menorang pekerja harian sampai besok harinya. 14 Janganlah cari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena
kaukutuki orang tuli dan di depan orang buta janganlah mereka; Akulah TUHAN, Allahmu. 32 Engkau harus bakautaruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan ngun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus
Allahmu; Akulah TUHAN. 15 Janganlah kamu berbuat cu- menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harang dalam peradilan; janganlah engkau membela orang rus takut akan Allahmu; Akulah TUHAN. 33 Apabila seokecil dengan tidak sewajarnya dan janganlah engkau terpe- rang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu
ngaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus meng- menindas dia. 34 Orang asing yang tinggal padamu harus
adili orang sesamamu dengan kebenaran. 16 Janganlah eng- sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu, kasikau pergi kian ke mari menyebarkan fitnah di antara orang- hilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang
orang sebangsamu; janganlah engkau mengancam hidup asing dahulu di tanah Mesir; Akulah TUHAN, Allahmu.
sesamamu manusia; Akulah TUHAN. 17 Janganlah engkau 35 Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, mengmembenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau ha- enai ukuran, timbangan dan sukatan. 36 Neraca yang betul,
rus berterus terang menegor orang sesamamu dan janga- batu timbangan yang betul, efa yang betul dan hin yang
nlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena betul haruslah kamu pakai; Akulah TUHAN, Allahmu
dia. 18 Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. 37 Demikianlah
menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, me- kamu harus berpegang pada segala ketetapan-Ku dan selainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sen- gala peraturan-Ku serta melakukan semuanya itu; Akulah
diri; Akulah TUHAN. 19 Kamu harus berpegang kepada TUHAN.”
ketetapan-Ku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak dan
janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan
TUHAN berfirman kepada Musa: 2 ”Engkau harus
janganlah pakai pakaian yang dibuat dari pada dua jenis
berkata kepada orang Israel: Setiap orang, baik dari anbahan. 20 Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan setara orang Israel maupun dari antara orang asing yang
orang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang
tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan
ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah
seorang dari anak-anaknya kepada Molokh, pastilah ia di-
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hukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. 3 Aku sendiri akan menentang orang itu dan
akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada
Molokh, dengan maksud menajiskan tempat kudus-Ku dan
melanggar kekudusan nama-Ku yang kudus. 4 Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika
ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molokh, dan tidak menghukum dia mati, 5 maka Aku sendiri
akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya dan semua
orang yang turut berzinah mengikuti dia, yakni berzinah
dengan menyembah Molokh. 6 Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, Aku sendiri akan
menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengahtengah bangsanya. 7 Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab Akulah TUHAN, Allahmu.
8
Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapan-Ku
dan melakukannya; Akulah TUHAN yang menguduskan
kamu. 9 Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya
atau ibunya, pastilah ia dihukum mati; ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. 10 Bila seorang laki-laki berzinah dengan
isteri orang lain, yakni berzinah dengan isteri sesamanya
manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki
maupun perempuan yang berzinah itu. 11 Bila seorang lakilaki tidur dengan seorang isteri ayahnya, jadi ia melanggar
hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah
mereka tertimpa kepada mereka sendiri. 12 Bila seorang
laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati; mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka
sendiri. 13 Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya
melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati
dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. 14 Bila
seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum; ia dan kedua perempuan
itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di
tengah-tengah kamu. 15 Bila seorang laki-laki berkelamin
dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan
binatang itupun harus kamu bunuh juga. 16 Bila seorang
perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kaubunuh perempuan dan binatang itu;
mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa
kepada mereka sendiri. 17 Bila seorang laki-laki mengambil
saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya,
dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang
sebangsanya; orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. 18 Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang
perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan
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aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya sedang perempuan itupun membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan, keduanya harus dilenyapkan dari
tengah-tengah bangsanya. 19 Janganlah kausingkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan
ayahmu, karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang
dibuka, dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. 20 Bila seorang laki-laki tidur dengan isteri saudara
ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya, mereka
mendatangkan dosa kepada dirinya, dan mereka akan mati
dengan tidak beranak. 21 Bila seorang laki-laki mengambil isteri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak
beranak. 22 Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapan-Ku dan segala peraturan-Ku serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan
oleh negeri ke mana Aku membawa kamu untuk diam di
sana. 23 Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa
yang akan Kuhalau dari depanmu: karena semuanya itu
telah dilakukan mereka, sehingga Aku muak melihat mereka. 24 Tetapi kepadamu Aku telah berfirman: Kamulah yang akan menduduki tanah mereka dan Akulah yang
akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu
negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya; Akulah
TUHAN, Allahmu, yang memisahkan kamu dari bangsabangsa lain. 25 Kamu harus membedakan binatang yang
tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang
haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki empat dan burungburung dan oleh segala yang merayap di muka bumi, yang
telah Kupisahkan supaya kamu haramkan. 26 Kuduslah
kamu bagi-Ku, sebab Aku ini, TUHAN, kudus dan Aku
telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya
kamu menjadi milik-Ku. 27 Apabila seorang laki-laki atau
perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan
batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.”

21

TUHAN berfirman kepada Musa: ”Berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada
mereka: Seorang imam janganlah menajiskan diri dengan
orang mati di antara orang-orang sebangsanya, 2 kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni:
ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, 3 saudaranya perempuan, yang masih
perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai
suami, dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. 4 Sebagai
suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang
sebangsanya dan dengan demikian melanggar kekudusannya. 5 Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya,
dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. 6 Mereka itu
harus kudus bagi Allahnya dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang

101

22

mempersembahkan segala korban api-apian TUHAN, sanTUHAN berfirman kepada Musa: 2 ”Katakanlah ketapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka ku- pada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku
dus. 7 Janganlah mereka mengambil seorang perempuan hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang
sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya dikuduskan orang Israel bagi-Ku, agar jangan mereka meatau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh su- langgar kekudusan nama-Ku yang kudus; Akulah TUHAN.
aminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. 8 Dan 3 Katakanlah kepada mereka: Setiap orang di antara kamu
kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang
mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus datang mendekat kepada persembahan-persembahan kubagimu, sebab Aku, TUHAN, yang menguduskan kamu dus yang dikuduskan orang Israel bagi TUHAN, sedang
adalah kudus. 9 Apabila anak perempuan seorang imam ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan
membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, dari hadapan-Ku; Akulah TUHAN. 4 Seseorang dari ketumaka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus diba- runan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lekar dengan api. 10 Imam yang terbesar di antara saudara- lehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kusaudaranya, yang sudah diurapi dengan menuangkan mi- dus, sebelum ia menjadi tahir; dan orang yang kena kepada
nyak urapan di atas kepalanya dan yang ditahbiskan de- sesuatu yang najis karena orang mati atau orang yang terngan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janga- tumpah maninya 5 atau orang yang kena kepada seekor binlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia men- natang yang merayap yang menajiskan dia atau kepada
cabik pakaiannya. 11 Janganlah ia dekat kepada semua ma- salah seorang manusia yang menajiskan dia, dengan kenayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat jisan apapun ia menjadi najis, 6 orang yang kena kepada
ayahnya atau ibunya. 12 Janganlah ia keluar dari tempat yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbekudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat ku- nam dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan
dus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya, yang me- kudus, sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. 7 Sesudah
nandakan bahwa ia telah dikhususkan, ada di atas kepala- matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir dan sesudah
nya; Akulah TUHAN. 13 Ia harus mengambil seorang per- itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kuempuan yang masih perawan. 14 Seorang janda atau per- dus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. 8 Janganlah
empuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesucian- ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, sunya atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan paya jangan ia menjadi najis karenanya; Akulah TUHAN.
harus seorang perawan dari antara orang-orang sebang- 9 Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya
sanya, 15 supaya jangan ia melanggar kekudusan keturu- terhadap Aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mennannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab Akulah datangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya,
TUHAN, yang menguduskan dia.” 16 TUHAN berfirman ke- karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu;
pada Musa: 17 ”Katakanlah kepada Harun, begini: Setiap Akulah TUHAN, yang menguduskan mereka. 10 Setiap
orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang berca- orang awam janganlah memakan persembahan kudus; decat badannya, janganlah datang mendekat untuk memper- mikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun
sembahkan santapan Allahnya, 18 karena setiap orang yang orang upahan. 11 Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh
bercacat badannya tidak boleh datang mendekat: orang imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka
buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang orang itu boleh turut memakannya, demikian juga meyang terlalu panjang anggotanya, 19 orang yang patah ka- reka yang lahir di rumahnya. 12 Apabila anak perempuan
kinya atau tangannya, 20 orang yang berbongkol atau yang imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan perkerdil badannya atau yang bular matanya, orang yang sembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus.
berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya. 13 Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau dice21
Setiap orang dari keturunan imam Harun, yang berca- raikan, dan ia tidak mempunyai anak, dan telah kembali
cat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia
segala korban api-apian TUHAN; karena badannya berca- boleh makan dari makanan ayahnya; tetapi setiap orang
cat janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan awam janganlah memakannya. 14 Apabila seseorang desantapan Allahnya. 22 Mengenai santapan Allahnya, baik ngan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia hapersembahan-persembahan maha kudus maupun persembahanrus memberi gantinya kepada imam dengan menambah
persembahan kudus boleh dimakannya. 23 Hanya janga- seperlima. 15 Janganlah pada imam melanggar kekudusan
nlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia datang ke persembahan-persembahan kudus orang Israel yang telah
mezbah, karena badannya bercacat, supaya jangan dilang- dikhususkan bagi TUHAN, 16 karena dengan demikian megarnya kekudusan seluruh tempat kudus-Ku, sebab Aku- reka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang halah TUHAN, yang menguduskan mereka.” 24 Demikianlah rus ditebus, apabila mereka memakan persembahan-persembahan
Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak- kudus mereka, sebab Akulah TUHAN, yang menguduskan
anaknya dan kepada semua orang Israel.
mereka.” 17 TUHAN berfirman kepada Musa: 18 ”Berbicaralah
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kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang pada orang Israel dan katakan kepada mereka: Hari-hari
Israel dan katakan kepada mereka: Siapapun dari umat Is- raya yang ditetapkan TUHAN yang harus kamu maklumkan
rael dan dari orang asing di antara orang Israel yang mem- sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang Kupersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu per- tetapkan, adalah yang berikut. 3 Enam hari lamanya bosembahan nazar maupun berupa sesuatu persembahan su- leh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh
karela, yang hendak dipersembahkan mereka kepada TUHANharuslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari persebagai korban bakaran, 19 maka supaya TUHAN berkenan temuan kudus; janganlah kamu melakukan sesuatu pekerakan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari jaan; itulah sabat bagi TUHAN di segala tempat kedialembu jantan, domba atau kambing. 20 Segala yang berca- manmu. 4 Inilah hari-hari raya yang ditetapkan TUHAN,
cat badannya janganlah kamu persembahkan, karena de- hari-hari pertemuan kudus, yang harus kamu maklumkan
ngan itu TUHAN tidak berkenan akan kamu. 21 Juga apa- masing-masing pada waktunya yang tetap. 5 Dalam bulan
bila seseorang mempersembahkan kepada TUHAN korban yang pertama, pada tanggal empat belas bulan itu, pada
keselamatan sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai waktu senja, ada Paskah bagi TUHAN. 6 Dan pada hari
korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka yang kelima belas bulan itu ada hari raya Roti Tidak Berkorban itu haruslah yang tidak bercela, supaya TUHAN agi bagi TUHAN; tujuh hari lamanya kamu harus makan
berkenan akan dia, janganlah badannya bercacat sediki- roti yang tidak beragi. 7 Pada hari yang pertama kamu hatpun. 22 Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang rus mengadakan pertemuan kudus, janganlah kamu melaluka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berku- kukan sesuatu pekerjaan berat. 8 Kamu harus mempersemrap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada bahkan korban api-apian kepada TUHAN tujuh hari lamaTUHAN dan binatang yang demikian janganlah kamu ta- nya; pada hari yang ketujuh haruslah ada pertemuan kuruh sebagai korban api-apian bagi TUHAN ke atas me- dus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.”
zbah. 23 Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu 9 TUHAN berfirman kepada Musa: 10 ”Berbicaralah kepada
panjang atau terlalu pendek anggotanya bolehlah kauper- orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila kamu
sembahkan sebagai korban sukarela, tetapi sebagai korban sampai ke negeri yang akan Kuberikan kepadamu, dan
nazar TUHAN tidak akan berkenan akan binatang itu. kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seber24
Tetapi binatang yang buah pelirnya terjepit, ditumbuk, kas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, 11 dan
direnggut atau dikerat, janganlah kamu persembahkan ke- imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan
pada TUHAN; janganlah kamu berbuat demikian di ne- TUHAN, supaya TUHAN berkenan akan kamu. Imam hagerimu. 25 Juga dari tangan orang asing janganlah kamu rus mengunjukkannya pada hari sesudah sabat itu. 12 Pada
persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan hari kamu mengunjukkan berkas itu kamu harus memAllahmu, karena semuanya itu telah rusak dan bercacat persembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak
badannya; TUHAN tidak akan berkenan akan kamu ka- bercela, sebagai korban bakaran bagi TUHAN, 13 serta derena persembahan-persembahan itu.” 26 TUHAN berfirman ngan korban sajiannya dari dua persepuluh efa tepung
kepada Musa: 27 ”Apabila seekor anak lembu atau anak yang terbaik, diolah dengan minyak, sebagai korban apidomba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah itu apian bagi TUHAN yakni bau yang menyenangkan, serta
tinggal tujuh hari lamanya dengan induknya, tetapi sejak dengan korban curahannya dari seperempat hin anggur.
hari kedelapan dan seterusnya TUHAN berkenan akan bi- 14 Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti,
natang itu kalau dipersembahkan berupa korban api-apian atau bertih gandum atau gandum baru, sampai kamu telah
bagi-Nya. 28 Seekor lembu atau kambing atau domba ja- membawa persembahan Allahmu; itulah suatu ketetapan
nganlah kamu sembelih bersama dengan anaknya pada untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di sesatu hari juga. 29 Dan apabila kamu menyembelih korban gala tempat kediamanmu. 15 Kemudian kamu harus mengsyukur bagi TUHAN, kamu harus menyembelihnya sede- hitung, mulai dari hari sesudah sabat itu, yaitu waktu
mikian, hingga TUHAN berkenan akan kamu. 30 Pada hari kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada
itu juga korban itu harus dimakan; janganlah kamu ting- genap tujuh minggu; 16 sampai pada hari sesudah sabat
galkan apa-apa dari padanya sampai pagi; Akulah TUHAN. yang ketujuh kamu harus hitung lima puluh hari; lalu
31
Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintah- kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru
Ku dan melakukannya; Akulah TUHAN. 32 Janganlah me- kepada TUHAN. 17 Dari tempat kediamanmu kamu halanggar kekudusan nama-Ku yang kudus, supaya Aku di- rus membawa dua buah roti unjukan yang harus dibuat
kuduskan di tengah-tengah orang Israel, sebab Akulah dari dua persepuluh efa tepung yang terbaik dan yang
TUHAN, yang menguduskan kamu, 33 yang membawa kamu dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hakeluar dari tanah Mesir, supaya Aku menjadi Allahmu; sil bagi TUHAN. 18 Beserta roti itu kamu harus memperAkulah TUHAN.”
sembahkan tujuh ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan seekor lembu jantan muda dan dua ekor
domba jantan; semuanya itu haruslah menjadi korban ba2
TUHAN berfirman kepada Musa: ”Berbicaralah ke-
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karan bagi TUHAN, serta dengan korban sajiannya dan korban api-apian kepada TUHAN. Itulah hari raya perkorban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang kumpulan, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan
baunya menyenangkan bagi TUHAN. 19 Kemudian kamu berat. 37 Itulah hari-hari raya yang ditetapkan TUHAN,
harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kukorban penghapus dosa, dan dua ekor domba yang beru- dus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada
mur setahun sebagai korban keselamatan. 20 Imam harus TUHAN, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban
mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu seba- sembelihan dan korban-korban curahan, setiap hari sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN, beserta ke- nyak yang ditetapkan untuk hari itu, 38 belum termasuk
dua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi per- hari-hari Sabat TUHAN dan belum termasuk persembahansembahan kudus bagi TUHAN dan adalah bagian imam. perse atau segala korban nazarmu atau segala korban suka21
Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya relamu, yang kamu hendak persembahkan kepada TUHAN.
dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus, janga- 39 Akan tetapi pada hari yang kelima belas bulan yang
nlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat; itulah su- ketujuh itu pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu,
atu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat ke- kamu harus mengadakan perayaan bagi TUHAN tujuh
diamanmu turun-temurun. 22 Pada waktu kamu menuai hari lamanya; pada hari yang pertama haruslah ada perhasil tanahmu, janganlah kausabit ladangmu habis-habis hentian penuh dan juga pada hari yang kedelapan harus
sampai ke tepinya dan janganlah kaupungut apa yang ke- ada perhentian penuh. 40 Pada hari yang pertama kamu
tinggalan dari penuaianmu, semuanya itu harus kauting- harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok,
galkan bagi orang miskin dan bagi orang asing; Akulah pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari
TUHAN, Allahmu.” 23 TUHAN berfirman kepada Musa: pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon ganda24
”Katakanlah kepada orang Israel, begini: Dalam bulan rusa dan kamu harus bersukaria di hadapan TUHAN, Allahmu,
yang ketujuh, pada tanggal satu bulan itu, kamu harus tujuh hari lamanya. 41 Kamu harus merayakannya sebamengadakan hari perhentian penuh yang diperingati de- gai perayaan bagi TUHAN tujuh hari lamanya dalam sengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. 25 Janganlah
tahun; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bakamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu ha- gimu turun-temurun. Dalam bulan yang ketujuh kamu
rus mempersembahkan korban api-apian kepada TUHAN.” harus merayakannya. 42 Di dalam pondok-pondok daun
26
TUHAN berfirman kepada Musa: 27 ”Akan tetapi pada kamu harus tinggal tujuh hari lamanya, setiap orang asli
tanggal sepuluh bulan yang ketujuh itu ada hari Penda- di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun,
maian; kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan 43 supaya diketahui oleh keturunanmu, bahwa Aku telah
harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersem- menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok
bahkan korban api-apian kepada TUHAN. 28 Pada hari itu selama Aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah
janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan; itulah hari Mesir, Akulah TUHAN, Allahmu.” 44 Demikianlah Musa
Pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di menyampaikan kepada orang Israel firman tentang harihadapan TUHAN, Allahmu. 29 Karena setiap orang yang hari raya yang ditetapkan TUHAN.
pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya.
TUHAN berfirman kepada Musa: 2 ”Perintahkanlah
30
Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada
kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu
hari itu, orang itu akan Kubinasakan dari tengah-tengah
minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya
bangsanya. 31 Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerlampu dapat dipasang dan tetap menyala. 3 Harun harus
jaan; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya batetap
mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang megimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. 32 Itu
nutupi tabut hukum, di dalam Kemah Pertemuan, dari
harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu,
petang sampai pagi, di hadapan TUHAN. Itulah suatu
dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Muketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun.
lai pada malam tanggal sembilan bulan itu, dari mata- 4
Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya
hari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus
lampu-lampu
itu di hadapan TUHAN.” 5 ”Engkau harus
merayakan sabatmu.” 33 TUHAN berfirman kepada Musa:
mengambil tepung yang terbaik dan membakar dua be34
”Katakanlah kepada orang Israel, begini: Pada hari yang
las roti bundar dari padanya, setiap roti bundar harus dikelima belas bulan yang ketujuh itu ada hari raya Ponbuat dari dua persepuluh efa; 6 engkau harus mengaturnya
dok Daun bagi TUHAN tujuh hari lamanya. 35 Pada hari
menjadi dua susun, enam buah sesusun, di atas meja dari
yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah
emas murni itu, di hadapan TUHAN. 7 Engkau harus memkamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 36 Tujuh hari
bubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun; kemenyan
lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian
itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu,
kepada TUHAN, dan pada hari yang kedelapan kamu hayakni suatu korban api-apian bagi TUHAN. 8 Setiap hari
rus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan
Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan TUHAN;
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3. IMAMAT

itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian nmu itu, janganlah kautuai dan buah anggur dari pokok
untuk selama-lamanya. 9 Roti itu teruntuk bagi Harun anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kaupetik. Taserta anak-anaknya dan mereka harus memakannya di su- hun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi taatu tempat yang kudus; itulah bagian maha kudus bagi- nah itu. 6 Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi
nya dari segala korban api-apian TUHAN; itulah suatu makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu
ketetapan untuk selama-lamanya.” 10 Pada suatu hari data- laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan
nglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel sedang ayah- dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tingnya seorang Mesir, di tengah-tengah perkemahan orang gal padamu. 7 Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang
Israel; dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di per- liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi
kemahan. 11 Anak perempuan Israel itu menghujat nama makanannya. 8 Selanjutnya engkau harus menghitung tuTUHAN dengan mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Musa. juh tahun sabat, yakni tujuh kali tujuh tahun; sehingga
Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. 12 Ia masa tujuh tahun sabat itu sama dengan empat puluh
dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sembilan tahun. 9 Lalu engkau harus memperdengarkan
sesuai dengan firman TUHAN. 13 Lalu berfirmanlah TUHAN bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh
kepada Musa: 14 ”Bawalah orang yang mengutuk itu ke pada tanggal sepuluh bulan itu; pada hari raya Pendamaluar perkemahan dan semua orang yang mendengar harus- ian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu
lah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu, sesu- di mana-mana di seluruh negerimu. 10 Kamu harus mengdahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan uduskan tahun yang kelima puluh, dan memaklumkan kebatu. 15 Engkau harus mengatakan kepada orang Israel, bebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu habegini: Setiap orang yang mengutuki Allah harus menang- rus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masinggung kesalahannya sendiri. 16 Siapa yang menghujat nama masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya.
TUHAN, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan 11 Tahun yang kelima puluh itu harus menjadi tahun Yobatu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun bel bagimu, jangan kamu menabur, dan apa yang tumorang Israel asli, bila ia menghujat nama TUHAN, harus- buh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan polah dihukum mati. 17 Juga apabila seseorang membunuh kok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buseorang manusia, pastilah ia dihukum mati. 18 Tetapi siapa ahnya. 12 Karena tahun itu adalah tahun Yobel, harusyang memukul mati seekor ternak, harus membayar gan- lah itu kudus bagimu; hasil tahun itu yang hendak kamu
tinya, seekor ganti seekor. 19 Apabila seseorang membuat makan harus diambil dari ladang. 13 Dalam tahun Yobel
orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dila- itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya.
kukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya: 20 patah 14 Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau
ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi; seperti dibu- membeli dari padanya, janganlah kamu merugikan satu
atnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepada- sama lain. 15 Apabila engkau membeli dari sesamamu hanya. 21 Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus ruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan
membayar gantinya, tetapi siapa yang membunuh seorang apabila ia menjual kepadamu haruslah menurut jumlah tamanusia, ia harus dihukum mati. 22 Satu hukum berlaku hun panen. 16 Makin besar jumlah tahun itu, makin besarbagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Is- lah pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, marael asli, sebab Akulah TUHAN, Allahmu.” 23 Demikianlah kin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang
Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel, lalu dijualnya kepadamu. 17 Janganlah kamu merugikan satu
dibawalah orang yang mengutuk itu ke luar perkemahan, sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sedan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel mela- bab Akulah TUHAN, Allahmu. 18 Demikianlah kamu hakukan seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. rus melakukan ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada
peraturan-Ku serta melakukannya, maka kamu akan diam
di tanahmu dengan aman tenteram. 19 Tanah itu akan
TUHAN berfirman kepada Musa di gunung Sinai:
memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang
2
”Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada
dan diam di sana dengan aman tenteram. 20 Apabila kamu
mereka: Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan
bertanya: Apakah yang akan kami makan dalam tahun
Kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat
yang ketujuh itu, bukankah kami tidak boleh menabur
3
perhentian sebagai sabat bagi TUHAN. Enam tahun ladan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? 21 Maka
manya engkau harus menaburi ladangmu, dan enam tahun
Aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam talamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan
hun yang keenam, supaya diberinya hasil untuk tiga ta4
mengumpulkan hasil tanah itu, tetapi pada tahun yang
hun. 22 Dalam tahun yang kedelapan kamu akan menaketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa
bur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama samperhentian penuh, suatu sabat bagi TUHAN. Ladangmu
pai kepada tahun yang kesembilan, sampai masuk hasiljanganlah kautaburi dan kebun anggurmu janganlah kanya, kamu akan memakan yang lama.” 23 ”Tanah jangan
5
urantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaia-
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dijual mutlak, karena Akulah pemilik tanah itu, sedang
kamu adalah orang asing dan pendatang bagi-Ku. 24 Di
seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. 25 Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga
harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. 26 Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang
perlu untuk menebus miliknya itu, 27 maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam
perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya
kepada orang yang membeli dari padanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. 28 Tetapi jikalau ia tidak
mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang
telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya
sampai kepada tahun Yobel; dalam tahun Yobel tanah itu
akan bebas, dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya.” 29 ”Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal
di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus
hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya; hak menebus berlaku hanya satu tahun. 30 Tetapi
jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun temurun; dalam tahun Yobel rumah itu tidaklah bebas. 31 Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu, atasnya harus ada hak
menebus dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas.
32
Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak
menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. 33 Sekalipun dari antara orang Lewi
yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual
di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel,
karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel.
34
Dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka
janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selamalamanya.” 35 ”Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga
tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus
menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya
ia dapat hidup di antaramu. 36 Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau
harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup
di antaramu. 37 Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kauberikan dengan meminta riba. 38 Akulah TUHAN,
Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir,
untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya Aku
menjadi Allahmu. 39 Apabila saudaramu jatuh miskin di
antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka
janganlah memperbudak dia. 40 Sebagai orang upahan dan
sebagai pendatang ia harus tinggal di antaramu; sampai kepada tahun Yobel ia harus bekerja padamu. 41 Kemudian

ia harus diizinkan keluar dari padamu, ia bersama-sama
anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya dan ia
boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. 42 Karena
mereka itu hamba-hamba-Ku yang Kubawa keluar dari
tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual, secara orang
menjual budak. 43 Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu.
44
Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh
kaumiliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu; hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli
budak laki-laki dan perempuan. 45 Juga dari antara anakanak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu
membelinya dan dari antara kaum mereka yang tinggal
di antaramu, yang dilahirkan di negerimu. Orang-orang
itu boleh menjadi milikmu. 46 Kamu harus membagikan
mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang
kemudian, supaya diwarisi sebagai milik; kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya, tetapi atas
saudara-saudaramu orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. 47 Apabila
seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah
menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada
orang asing atau pendatang yang di antaramu itu atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, 48 maka
sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni
seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus
dia, 49 atau saudara ayahnya atau anak laki-laki saudara
ayahnya atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. 50 Bersama-sama dengan si pembelinya ia
harus membuat perhitungan, mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu; masa ia tinggal pada orang
itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan.
51
Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga
pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. 52 Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja,
maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu;
menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang
tebusan dirinya. 53 Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan
matamu. 54 Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara
demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun
Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya. 55 Karena padaKulah orang Israel menjadi hamba; mereka itu adalah
hamba-hamba-Ku yang Kubawa keluar dari tanah Mesir;
Akulah TUHAN, Allahmu.”

26

”Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu;
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juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu dak akan memberi hasilnya dan pohon-pohonan di tanah
untuk sujud menyembah kepadanya, sebab Akulah TUHAN, itu tidak akan memberi buahnya. 21 Jikalau hidupmu teAllahmu. 2 Kamu harus memelihara hari-hari Sabat-Ku tap bertentangan dengan Daku dan kamu tidak mau mendan menghormati tempat kudus-Ku, Akulah TUHAN. 3 Jikalau
dengarkan Daku, maka Aku akan makin menambah hukamu hidup menurut ketetapan-Ku dan tetap berpegang kuman atasmu sampai tujuh kali lipat setimpal dengan
pada perintah-Ku serta melakukannya, 4 maka Aku akan dosamu. 22 Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar
memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan mememberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan lenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedimemberi buahnya. 5 Lamanya musim mengirik bagimu kit, sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. 23 Jikalau kamu
akan sampai kepada musim memetik buah anggur dan dalam keadaan yang demikianpun tidak mau Kuajar, dan
lamanya musim memetik buah anggur akan sampai ke- hidupmu tetap bertentangan dengan Daku, 24 maka Akupada musim menabur. Kamu akan makan makananmu pun akan bertindak melawan kamu dan Aku sendiri akan
sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman ten- menghukum kamu tujuh kali lipat karena dosamu, 25 dan
teram. 6 Dan Aku akan memberi damai sejahtera di da- Aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang, yang
lam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan ti- akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu;
dak dikejutkan oleh apapun; Aku akan melenyapkan bina- bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka Aku
tang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu dan
di negerimu. 7 Kamu akan mengejar musuhmu, dan me- kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. 26 Jika
reka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 8 Lima orang Aku memusnahkan persediaan makananmu, maka sepudari antaramu akan mengejar seratus, dan seratus orang luh perempuan akan membakar roti di dalam satu pemdari antaramu akan mengejar selaksa dan semua musuhmu bakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut
akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 9 Dan Aku akan timbangan tertentu, dan kamu akan makan, tetapi tidak
berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak menjadi kenyang. 27 Dan jikalau kamu dalam keadaan
cucu serta bertambah banyak dan Aku akan meneguhkan yang demikianpun tidak mendengarkan Daku, dan hiduperjanjian-Ku dengan kamu. 10 Kamu masih akan makan pmu tetap bertentangan dengan Daku, 28 maka Akupun
hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan bertindak keras melawan kamu dan Aku sendiri akan
akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. 11 Aku menghajar kamu tujuh kali lipat karena dosamu, 29 dan
akan menempatkan Kemah Suci-Ku di tengah-tengahmu kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anakdan hati-Ku tidak akan muak melihat kamu. 12 Tetapi anakmu perempuan. 30 Dan bukit-bukit pengorbananmu
Aku akan hadir di tengah-tengahmu dan Aku akan men- akan Kupunahkan, dan segala pedupaanmu akan Kulejadi Allahmu dan kamu akan menjadi umat-Ku. 13 Akulah nyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke
TUHAN, Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah atas bangkai-bangkai berhalamu dan hati-Ku akan muak
Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. melihat kamu. 31 Kota-kotamu akan Kubuat menjadi reAku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan runtuhan dan tempat-tempat kudusmu akan Kurusakkan
membuat kamu berjalan tegak.” 14 ”Tetapi jikalau kamu dan Aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu
tidak mendengarkan Daku, dan tidak melakukan segala yang menyenangkan. 32 Aku sendiri akan merusakkan neperintah itu, 15 jikalau kamu menolak ketetapan-Ku dan geri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan terhatimu muak mendengar peraturan-Ku, sehingga kamu ti- cengang karenanya. 33 Tetapi kamu akan Kuserakkan di
dak melakukan segala perintah-Ku dan kamu mengingkari antara bangsa-bangsa lain dan Aku akan menghunus peperjanjian-Ku, 16 maka Akupun akan berbuat begini kepa- dang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi temdamu, yakni Aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, pat tandus dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan.
batuk kering serta demam, yang membuat mata rusak dan 34 Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya
jiwa merana; kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena tahun-tahun sabatnya selama tanah itu tandus dan sehasilnya akan habis dimakan musuhmu. 17 Aku sendiri lama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu; pada waktu
akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan itulah tanah itu akan menjalani sabatnya dan dipulihkan
oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. 35 Selama kemenguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguhpun tidak tandusannya tanah itu akan menjalani sabat yang belum
ada orang mengejar kamu. 18 Dan jikalau kamu dalam kea- dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu
daan yang demikianpun tidak mendengarkan Daku, maka masih diam di situ. 36 Dan mengenai mereka yang maAku akan lebih keras menghajar kamu sampai tujuh kali sih tinggal hidup dari antaramu, Aku akan mendatangkan
lipat karena dosamu, 19 dan Aku akan mematahkan ke- kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri
kuasaanmu yang kaubanggakan dan akan membuat la- musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan anginngit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti
20
Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu ti- orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sung-
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guhpun tidak ada orang yang mengejar. 37 Dan mereka laki-laki nilai itu harus lima syikal perak, dan bagi perakan jatuh tersandung seorang kepada seorang seolah-olah empuan tiga syikal perak. 7 Jikalau itu mengenai seorang
hendak menjauhi pedang, sungguhpun yang mengejar ti- yang berumur enam puluh tahun atau lebih, jikalau itu
dak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan mengenai laki-laki, maka nilai itu harus lima belas syikal
musuh-musuhmu. 38 Dan kamu akan binasa di antara bangsa-dan bagi perempuan sepuluh syikal. 8 Tetapi jikalau orang
bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka harus39
Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, me- lah dihadapkannya orang yang dinazarkannya itu kepada
reka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri imam, dan imam harus menilainya; sesuai dengan kemammusuh mereka, dan karena kesalahan nenek moyang me- puan orang yang bernazar itu imam harus menentukan
reka juga mereka akan hancur lebur sama seperti nenek nilainya. 9 Jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipermoyangnya. 40 Tetapi bila mereka mengakui kesalahan sembahkan sebagai persembahan kepada TUHAN, maka
mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal apapun dari pada hewan itu yang dipersembahkan orang
berubah setia yang dilakukan mereka terhadap Aku dan itu kepada TUHAN haruslah kudus. 10 Janganlah ia mengmengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan gantinya dan janganlah ia menukarnya, yang baik dengan
Daku 41 --Akupun bertindak melawan mereka dan mem- yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jibawa mereka ke negeri musuh mereka--atau bila kemu- kalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan
dian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan lain, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kumereka telah membayar pulih kesalahan mereka, 42 maka dus. 11 Jikalau itu barang seekor dari antara hewan haram
Aku akan mengingat perjanjian-Ku dengan Yakub; juga yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan keperjanjian dengan Ishak dan perjanjian-Ku dengan Abra- pada TUHAN, maka hewan itu harus dihadapkannya kehampun akan Kuingat dan negeri itu akan Kuingat juga. pada imam, 12 dan imam harus menetapkan nilainya me43
Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pu- nurut baik atau buruknya, dan seperti penilaian imam delih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama mikianlah jadinya. 13 Dan jikalau orang itu mau menebustanah itu tandus, oleh karena ditinggalkan mereka, dan nya juga, ia harus menambahkan seperlima kepada nilai
mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain itu. 14 Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai
dan tak bukan karena mereka menolak peraturan-Ku dan persembahan kudus bagi TUHAN, maka imam harus mehati mereka muak mendengarkan ketetapan-Ku. 44 Namun netapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan sedemikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, perti nilai yang ditetapkan imam demikianlah harus dipeAku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak me- gang teguh. 15 Tetapi jikalau orang yang menguduskan itu
lihat mereka, sehingga Aku membinasakan mereka dan mau menebus rumahnya, maka ia harus menambah harmembatalkan perjanjian-Ku dengan mereka, sebab Aku- ganya dengan seperlima dari uang nilainya dan rumah itu
lah TUHAN, Allah mereka. 45 Untuk keselamatan me- menjadi kepunyaannya pula. 16 Jikalau seseorang mengureka Aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang duskan sebagian dari ladang miliknya bagi TUHAN, maka
dahulu yang Kubawa keluar dari tanah Mesir di depan nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni sehomata bangsa-bangsa lain, supaya Aku menjadi Allah me- mer taburan benih jelai berharga lima puluh syikal perak.
reka; Akulah TUHAN.” 46 Itulah ketetapan-ketetapan dan 17 Jikalau ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yoperaturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan bel, maka nilainya haruslah dipegang teguh. 18 Tetapi jikaTUHAN, berlaku di antara Dia dengan orang Israel, di lau ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, maka
imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai
gunung Sinai, dengan perantaraan Musa.
dengan tahun-tahun yang masih tinggal sampai kepada
tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangkan dari nila2
TUHAN berfirman kepada Musa: ”Berbicaralah keinya. 19 Dan jikalau orang yang menguduskannya benarpada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila sebenar mau menebus ladang itu, maka ia harus menamorang mengucapkan nazar khusus kepada TUHAN mengebah harganya dengan seperlima dari uang nilainya dan la3
nai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka
dang itu tetap dimilikinya. 20 Tetapi jikalau ia tidak metentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur dua
nebus ladang itu, malahan ladang itu telah dijualnya kepuluh tahun sampai yang berumur enam puluh tahun, nipada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi. 21 Tetapi
lai itu harus lima puluh syikal perak, ditimbang menupada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu harusrut syikal kudus. 4 Tetapi jikalau itu seorang perempuan,
lah kudus bagi TUHAN, sama seperti ladang yang dikhu5
maka nilai itu harus tiga puluh syikal. Jikalau itu mengsuskan bagi TUHAN. Imamlah yang harus memilikinya.
enai seorang dari yang berumur lima tahun sampai yang 22
Dan jikalau ia menguduskan bagi TUHAN ladang yang
berumur dua puluh tahun, maka bagi laki-laki nilai itu
telah dibelinya dan yang tidak termasuk ladang miliknya
harus dua puluh syikal dan bagi perempuan sepuluh syidahulu, 23 maka imam harus menghitung baginya harga
kal. 6 Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur
nilainya sampai kepada tahun Yobel dan orang itu harussatu bulan sampai yang berumur lima tahun, maka bagi
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lah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai
persembahan kudus bagi TUHAN. 24 Dalam tahun Yobel
ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. 25 Dan segala nilai harus menurut syikal
kudus, syikal itu harus dua puluh gera beratnya. 26 Akan
tetapi anak sulung, yang sebagai anak sulung menjadi hak
TUHAN dari antara hewan, tidak boleh dikuduskan oleh
siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau
domba, itu milik TUHAN. 27 Tetapi jikalau itu dari antara
hewan yang haram, maka haruslah orang menebusnya menurut nilainya dengan menambah seperlima dan jikalau
tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. 28 Akan
tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi
TUHAN dari segala miliknya, baik manusia atau hewan,
maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha
kudus bagi TUHAN. 29 Setiap orang yang dikhususkan,
yang harus ditumpas di antara manusia, tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati. 30 Demikian juga segala
persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah
milik TUHAN; itulah persembahan kudus bagi TUHAN.
31
Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian
dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah seperlima. 32 Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari
segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang kesepuluh harus menjadi persembahan
kudus bagi TUHAN. 33 Janganlah dipilih-pilih mana yang
baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar; jikalau
orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus.” 34 Itulah
perintah-perintah yang diperintahkan TUHAN kepada Musa
di gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel.
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Bilangan

1TUHAN berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai,
dalam Kemah Pertemuan, pada tanggal satu bulan yang
kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari
tanah Mesir: 2 ”Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka,
dan catatlah nama semua laki-laki di Israel 3 yang berumur dua puluh tahun ke atas dan yang sanggup berperang,
orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. 4 Dari
tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi
kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. 5 Dan inilah nama semua orang yang harus
mendampingi kamu. Dari suku Ruben: Elizur bin Syedeur; 6 dari suku Simeon: Selumiel bin Zurisyadai; 7 dari
suku Yehuda: Nahason bin Aminadab; 8 dari suku Isakhar:
Netaneel bin Zuar; 9 dari suku Zebulon: Eliab bin Helon;
10
dari keturunan Yusuf: Elisama bin Amihud dari suku
Efraim, dan Gamaliel bin Pedazur dari suku Manasye;
11
dari suku Benyamin: Abidan bin Gideoni; 12 dari suku
Dan: Ahiezer bin Amisyadai; 13 dari suku Asyer: Pagiel
bin Okhran; 14 dari suku Gad: Elyasaf bin Rehuel; 15 dari
suku Naftali: Ahira bin Enan.” 16 Itulah orang-orang yang
dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin
dari suku bapa leluhurnya; mereka inilah kepala-kepala
pasukan Israel. 17 Lalu Musa dan Harun memanggil orangorang yang tertunjuk namanya itu, 18 dan pada tanggal
satu bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat
berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun
menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka,
sedang nama-nama mereka yang berumur dua puluh tahun
ke atas dicatat orang demi orang, 19 seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. 20 Ketika silsilah bani
Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang
demi orang. 21 Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada
empat puluh enam ribu lima ratus orang. 22 Ketika silsilah
bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam
suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang
berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sang-

gup berperang, orang demi orang. 23 Jumlah yang dicatat
dari suku Simeon ada lima puluh sembilan ribu tiga ratus
orang. 24 Ketika silsilah bani Gad disusun menurut kaumkaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama
orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua
orang yang sanggup berperang. 25 Jumlah yang dicatat
dari suku Gad ada empat puluh lima ribu enam ratus lima
puluh orang. 26 Ketika silsilah bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun
ke atas, semua orang yang sanggup berperang. 27 Jumlah
yang dicatat dari suku Yehuda ada tujuh puluh empat
ribu enam ratus orang. 28 Ketika silsilah bani Isakhar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka,
maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang.
29
Jumlah yang dicatat dari suku Isakhar ada lima puluh
empat ribu empat ratus orang. 30 Ketika silsilah bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku
mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur
dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. 31 Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada lima
puluh tujuh ribu empat ratus orang. 32 Mengenai keturunan Yusuf: Ketika silsilah bani Efraim disusun menurut
kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah
nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas,
semua orang yang sanggup berperang. 33 Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada empat puluh ribu lima ratus
orang. 34 Dan ketika silsilah bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun
ke atas, semua orang yang sanggup berperang. 35 Jumlah
yang dicatat dari suku Manasye ada tiga puluh dua ribu
dua ratus orang. 36 Ketika silsilah bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka,
maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang.
37
Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada tiga puluh lima ribu empat ratus orang. 38 Ketika silsilah bani
Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku
mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur
dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. 39 Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada enam

109

110
puluh dua ribu tujuh ratus orang. 40 Ketika silsilah bani
Asyer disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku
mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur
dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. 41 Jumlah yang dicatat dari suku Asyer ada empat puluh satu ribu lima ratus orang. 42 Ketika silsilah
bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam
suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup
berperang. 43 Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada
lima puluh tiga ribu empat ratus orang. 44 Itulah jumlah
orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan
dengan kedua belas pemimpin Israel yang masing-masing
mewakili sukunya. 45 Jadi semua orang Israel yang dicatat
menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas dan yang sanggup berperang
di antara orang Israel, 46 berjumlah enam ratus tiga ribu
lima ratus lima puluh orang. 47 Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi, tidak
turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. 48 Sebab
TUHAN telah berfirman kepada Musa: 49 ”Hanya suku
Lewi janganlah kaucatat dan janganlah kauhitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel, 50 tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi Kemah Suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya;
mereka harus mengangkat Kemah Suci dengan segala perabotannya; mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. 51 Apabila berangkat, Kemah Suci
harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah,
Kemah Suci harus dipasang oleh mereka; sedang orang
awam yang mendekat harus dihukum mati. 52 Orang Israel
haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya, menurut pasukan mereka, 53 tetapi orang Lewi haruslah berkemah di
sekeliling Kemah Suci, tempat hukum Allah supaya umat
Israel jangan kena murka; orang Lewi haruslah memelihara Kemah Suci, tempat hukum itu.” 54 Maka orang Israel berbuat demikian; tepat seperti yang diperintahkan
TUHAN kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka.

4. BILANGAN

orang yang dicatat dalam laskar Yehuda menurut pasukanpasukan mereka ada seratus delapan puluh enam ribu empat ratus orang. Merekalah yang terdahulu berangkat.
10
Panji-panji laskar Ruben adalah di sebelah selatan, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin bani Ruben
ialah Elizur bin Syedeur. 11 Pasukannya terdiri dari empat
puluh enam ribu lima ratus orang yang dicatat. 12 Yang
berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin bani
Simeon ialah Selumiel bin Zurisyadai. 13 Pasukannya terdiri dari lima puluh sembilan ribu tiga ratus orang yang
dicatat. 14 Kemudian suku Gad. Pemimpin bani Gad ialah Elyasaf bin Rehuel. 15 Pasukannya terdiri dari empat
puluh lima ribu enam ratus lima puluh orang yang dicatat. 16 Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Ruben
menurut pasukan-pasukan mereka ada seratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh orang. Merekalah
yang nomor dua berangkat. 17 Sesudah itu berangkatlah
Kemah Pertemuan dengan laskar orang Lewi, di tengahtengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat, masing-masing
di tempatnya menurut panji-panji mereka. 18 Panji-panji
laskar Efraim, menurut pasukan-pasukan mereka, adalah
di sebelah barat. Pemimpin bani Efraim ialah Elisama
bin Amihud. 19 Pasukannya terdiri dari empat puluh ribu
lima ratus orang yang dicatat. 20 Di dekatnya ialah suku
Manasye. Pemimpin bani Manasye ialah Gamaliel bin
Pedazur. 21 Pasukannya terdiri dari tiga puluh dua ribu
dua ratus orang yang dicatat. 22 Kemudian suku Benyamin. Pemimpin bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni.
23
Pasukannya terdiri dari tiga puluh lima ribu empat ratus
orang yang dicatat. 24 Jumlah orang yang dicatat dalam
laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada seratus delapan ribu seratus orang. Merekalah yang nomor
tiga berangkat. 25 Panji-panji laskar Dan adalah di sebelah
utara, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin bani
Dan ialah Ahiezer bin Amisyadai. 26 Pasukannya terdiri
dari enam puluh dua ribu tujuh ratus orang yang dicatat.
27
Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asyer. Pemimpin
bani Asyer ialah Pagiel bin Okhran. 28 Pasukannya terdiri
dari empat puluh satu ribu lima ratus orang yang dicatat.
29
Kemudian suku Naftali. Pemimpin bani Naftali ialah
2
TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun: ”Orang
Ahira bin Enan. 30 Pasukannya terdiri dari lima puluh
Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya,
tiga ribu empat ratus orang yang dicatat. 31 Jumlah orang
menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah
yang dicatat dalam laskar Dan ada seratus lima puluh tudi sekeliling Kemah Pertemuan, agak jauh dari padanya.
juh ribu enam ratus orang. Merekalah yang terkemudian
3
Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya, iaberangkat, menurut panji-panji mereka.” 32 Itulah pencalah laskar Yehuda, menurut pasukan-pasukan mereka. Petatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah
mimpin bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. 4 Pasukannya
orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukanterdiri dari tujuh puluh empat ribu enam ratus orang yang
pasukannya ada enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh
5
dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakhar.
orang. 33 Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama6
Pemimpin bani Isakhar ialah Netaneel bin Zuar. Pasukannya
sama dengan orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN
terdiri dari lima puluh empat ribu empat ratus orang yang
kepada Musa. 34 Maka orang Israel berbuat demikian; te7
dicatat. Kemudian suku Zebulon. Pemimpin bani Zebupat seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, delon ialah Eliab bin Helon. 8 Pasukannya terdiri dari lima
mikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka,
9
puluh tujuh ribu empat ratus orang yang dicatat. Jumlah
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dan demikianlah mereka berangkat, masing-masing menu- Lael. 25 Yang harus dipelihara oleh bani Gerson dalam Kerut kaumnya dan sukunya.
mah Pertemuan ialah Kemah Suci dan Kemah dengan tudungnya, tirai pintu Kemah Pertemuan, 26 layar pelataran
dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling Kemah Suci
Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu TUHAN
dan mezbah, dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang
berfirman kepada Musa di gunung Sinai. 2 Nama anakberhubungan dengan semuanya itu. 27 Puak Kehat terdiri
anak Harun, ialah: yang sulung Nadab, kemudian Abihu,
dari kaum Amram, kaum Yizhar, kaum Hebron dan kaum
Eleazar dan Itamar. 3 Itulah nama anak-anak Harun, imamUziel; itulah kaum-kaum Kehat. 28 Jumlah pencatatan meimam yang diurapi, yang telah ditahbiskan untuk memereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke
gang jabatan imam. 4 Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati
atas dicatat ada delapan ribu enam ratus orang, yakni
di hadapan TUHAN di padang gurun Sinai, ketika mereka
mereka yang memelihara barang-barang kudus. 29 Kaummempersembahkan api yang asing ke hadapan TUHAN.
kaum bani Kehat ini berkemah pada sisi Kemah Suci sebeMereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun, ayah
lah selatan. 30 Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya
mereka, masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah
ialah Elisafan bin Uziel. 31 Yang harus dipelihara mereka
Eleazar dan Itamar. 5 TUHAN berfirman kepada Musa:
ialah tabut, meja, kandil, mezbah-mezbah, perkakas tem6
”Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap imam
pat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah,
Harun, supaya mereka melayani dia. 7 Mereka harus mengjuga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan
erjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Isdengan semuanya itu. 32 Adapun pemimpin tertinggi orang
rael di depan Kemah Pertemuan dan dengan demikian meLewi ialah Eleazar, anak imam Harun, yang mengawasi
lakukan pekerjaan jabatannya pada Kemah Suci. 8 Mereka
mereka yang memelihara barang-barang kudus. 33 Puak
harus memelihara segala perabotan Kemah Pertemuan, dan
Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi; itulah
mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel dan dengan dekaum-kaum Merari. 34 Jumlah pencatatan mereka ketika
mikian melakukan pekerjaan jabatannya pada Kemah Suci.
semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat
9
Orang Lewi harus kauserahkan kepada Harun dan anakada enam ribu dua ratus orang. 35 Pemimpin puak Meanaknya; dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu
rari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka
diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. 10 Tetapi Haberkemah pada sisi Kemah Suci sebelah utara. 36 Yang dirun dan anak-anaknya haruslah kautugaskan untuk memetugaskan kepada bani Merari untuk dipelihara ialah papan
gang jabatannya sebagai imam, sedang orang awam yang
Kemah Suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, semendekat harus dihukum mati.” 11 TUHAN berfirman kegala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berpada Musa: 12 ”Sesungguhnya, Aku mengambil orang Lewi
hubungan dengan semuanya itu, 37 juga tiang pelataran sedari antara orang Israel ganti semua anak sulung mereka,
kelilingnya, alas, patok dan talinya. 38 Yang berkemah di
yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi
depan Kemah Suci di sebelah timur, di depan Kemah Permenjadi kepunyaan-Ku, 13 sebab Akulah yang punya setemuan, ialah Musa, dan Harun serta anak-anaknya, yang
mua anak sulung. Pada waktu Aku membunuh semua
mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang
anak sulung di tanah Mesir, maka Aku menguduskan bagiIsrael; tetapi orang awam yang mendekat, haruslah dihuKu semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik
kum mati. 39 Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah
dari manusia maupun dari hewan; semuanya itu kepunyaanTUHAN dicatat oleh Musa dan Harun, menurut kaumKu; Akulah TUHAN.” 14 TUHAN berfirman kepada Musa
kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur satu
di padang gurun Sinai: 15 ”Catatlah bani Lewi menurut
bulan ke atas, ada dua puluh dua ribu orang. 40 Lalu berpuak-puak dan kaum-kaum mereka; semua laki-laki yang
firmanlah TUHAN kepada Musa: ”Catatlah semua anak
berumur satu bulan ke atas harus kaucatat.” 16 Lalu Musa
sulung laki-laki Israel yang berumur satu bulan ke atas,
mencatat mereka sesuai dengan titah TUHAN, seperti yang
lalu hitunglah jumlah mereka, 41 dan ambillah orang-orang
17
diperintahkan kepadanya.
Inilah anak-anak Lewi deLewi bagi-Ku--Akulah TUHAN--sebagai ganti semua anak
ngan nama mereka: Gerson, Kehat dan Merari. 18 Inilah
sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi
nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka: Libni
ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel.”
19
dan Simei.
Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka 42
Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada
20
ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. Anak-anak Meorang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepadarari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah
nya. 43 Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namakaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak menya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur satu bulan
reka. 21 Puak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum
ke atas, ada dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh
22
Simei; itulah kaum-kaum Gerson.
Jumlah pencatatan
tiga orang. 44 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan 45
”Ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada
ke atas dicatat ada tujuh ribu lima ratus orang. 23 Kaumpada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti hewan mekaum Gerson ini berkemah di belakang Kemah Suci di
reka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaan-Ku; Akusebelah barat. 24 Pemimpin puak Gerson ialah Elyasaf bin
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lah TUHAN. 46 Sebagai uang tebusan untuk kedua ratus
tujuh puluh tiga anak sulung Israel yang melebihi jumlah
orang Lewi itu, 47 haruslah engkau mengambil lima syikal seorang; engkau harus mengambilnya menurut syikal
kudus--syikal ini dua puluh gera beratnya--. 48 Berikanlah
perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu.” 49 Lalu Musa
mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi
itu; 50 dari pada anak-anak sulung Israel diambilnya perak
itu, seribu tiga ratus enam puluh lima syikal, ditimbang
menurut syikal kudus, 51 maka Musa memberikan uang
tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah TUHAN, seperti yang diperintahkan TUHAN
kepada Musa.

4. BILANGAN

usungan. 13 Dan mereka harus membersihkan mezbah itu
dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di
atasnya, 14 sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan,
garpu, penyodok, bokor penyiraman, segala perkakas mezbah itu, dan di atasnya mereka harus membentangkan
tutup dari kulit lumba-lumba, kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. 15 Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang
kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu; tetapi
janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu,
nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di Kemah
Pertemuan yang harus diangkat bani Kehat. 16 Tetapi Eleazar, anak imam Harun, bertanggung jawab atas minyak
untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban saTUHAN berfirman kepada Musa dan Harun: 2 ”Hitunglah
jian yang tetap dan minyak urapan; ia bertanggung jajumlah bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di anwab atas segenap Kemah Suci dan segala isinya, yakni
tara bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak
barang-barang kudus dan perabotannya.” 17 TUHAN bermereka. 3 Hitunglah yang berumur tiga puluh tahun ke
firman kepada Musa dan Harun: 18 ”Perhatikanlah supaya
atas sampai yang berumur lima puluh tahun, semua orang
puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa
yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerdari
tengah-tengah orang Lewi. 19 Inilah yang harus kamu
jaan di Kemah Pertemuan. 4 Pekerjaan jabatan orang Kelakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan
hat di Kemah Pertemuan ialah mengurus barang-barang
jangan mati, apabila mereka mendekat ke barang-barang
yang maha kudus. 5 Kalau perkemahan akan berangkat,
maha kudus: Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke
haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk
dalam dan menempatkan mereka masing-masing di temmenurunkan tabir penudung, dan menudungkannya kepat
tugasnya dekat barang yang harus diangkat. 20 Tetapi
pada tabut hukum. 6 Di atasnya mereka harus meletakkan
janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat
tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka
barang-barang kudus itu walau sesaatpun, nanti mereka
harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu
mati.” 21 TUHAN berfirman kepada Musa: 22 ”Hitunglah
tua, kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengujuga jumlah bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum
sung tabut itu. 7 Lagipula di atas meja roti sajian mereka
mereka. 23 Catatlah mereka yang berumur tiga puluh taharus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atashun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, yakni
nya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala dan
setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan
kendi korban curahan; juga roti sajian harus tetap ada di
pekerjaan
jabatan di Kemah Pertemuan. 24 Inilah tugas
atasnya. 8 Di atas semuanya itu mereka harus membenkaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan petangkan sehelai kain kirmizi, lalu menudungnya dengan
ngangkatan barang itu: 25 mereka harus mengangkat tendatudung dari kulit lumba-lumba, kemudian mereka harus
tenda Kemah Suci, dan Kemah Pertemuan tudungnya dan
memasang kayu-kayu pengusung meja itu. 9 Lalu mereka
tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai
harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menudungpintu Kemah Pertemuan, 26 layar-layar pelataran dan tirai
kannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampupintu gerbang pelataran yang ada sekeliling Kemah Suci
lampunya, sepit-sepit dan penadah-penadahnya, dan sedan mezbah, dengan talinya dan segala perkakas untuk
gala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus
pekerjaan jabatan mereka; dan mereka harus melakukan
10
kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan sesegala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu.
gala perkakasnya ke atas tudung dengan dari kulit lumba- 27
Seluruh pekerjaan jabatan bani Gerson harus dilakukan
11
lumba dan meletakkannya di atas usungan. Di atas mesesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni
zbah dari emas itu mereka harus membentangkan sehelai
segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan
kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kuitu; kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas
lit lumba-lumba, kemudian mereka harus memasang kayusegala yang harus diangkat mereka. 28 Itulah tugas kaum12
kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengkaum bani Gerson di Kemah Pertemuan. Mereka harus
ambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggamengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak imam Harakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas
run itu. 29 Orang Merari haruslah kaucatat menurut kaumsehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung
kaum yang ada dalam puak mereka. 30 Catatlah mereka
dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas
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yang berumur tiga puluh tahun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, yakni setiap orang yang kena wajib
tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada
Kemah Pertemuan. 31 Inilah yang wajib diangkat mereka
berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di
Kemah Pertemuan: papan-papan Kemah Suci, kayu-kayu
lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, 32 tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan talitalinya, serta segala perkakasnya; semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. 33 Itulah tugas
kaum-kaum bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan
mereka di Kemah Pertemuan, yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak imam Harun.” 34 Demikianlah
Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam
puak mereka, 35 yakni orang-orang yang berumur tiga puluh tahun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan. 36 Maka
jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka
ada dua ribu tujuh ratus lima puluh orang. 37 Itulah orangorang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat, semua orang
yang melakukan pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan,
yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai
dengan titah TUHAN dengan perantaraan Musa. 38 Bani
Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, 39 yaitu orang-orang yang berumur tiga
puluh tahun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan, 40 jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam
puak mereka, berjumlah dua ribu enam ratus tiga puluh
orang. 41 Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum bani Gerson, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di
Kemah Pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa
dan Harun sesuai dengan titah TUHAN. 42 Bani Merari
yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak
mereka, 43 yaitu orang-orang yang berumur tiga puluh tahun ke atas sampai yang berumur lima puluh tahun, setiap
orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan
jabatan di Kemah Pertemuan, 44 jadi mereka yang dicatat
menurut kaum-kaum mereka, berjumlah tiga ribu dua ratus orang. 45 Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum bani
Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun,
sesuai dengan titah TUHAN dengan perantaraan Musa.
46
Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun
dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang
ada dalam puak-puak mereka, 47 yakni orang-orang yang
berumur tiga puluh tahun ke atas sampai yang berumur
lima puluh tahun, setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di Kemah Pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang, 48 jadi mereka yang dicatat, berjumlah delapan ribu lima ratus delapan puluh orang. 49 Sesuai

dengan titah TUHAN dengan perantaraan Musa, maka
mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa
yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada
Musa.

5TUHAN berfirman kepada Musa:

2

”Perintahkanlah
kepada orang Israel, supaya semua orang yang sakit kusta,
semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang
yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan; 3 baik laki-laki maupun perempuan haruslah kausuruh pergi; ke luar tempat perkemahan haruslah mereka
kausuruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat
perkemahan di mana Aku diam di tengah-tengah mereka.”
4
Maka orang Israel berbuat demikian, mereka menyuruh
orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan; seperti
yang difirmankan TUHAN kepada Musa, demikianlah diperbuat orang Israel. 5 TUHAN berfirman kepada Musa:
6
”Berbicaralah kepada orang Israel: Apabila seseorang,
laki-laki atau perempuan, melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia
terhadap TUHAN, sehingga orang itu menjadi bersalah,
7
maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu; kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan
menambah seperlima, lalu menyerahkannya kepada orang
terhadap siapa ia bersalah. 8 Tetapi apabila orang itu tidak
ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah
itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan TUHAN, dan adalah bagian imam, belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. 9 Dari persembahanpersembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada
imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. 10 Sedang
persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri; hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu.”
11
TUHAN berfirman kepada Musa: 12 ”Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila
isteri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, 13 dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan
perempuan itu, dengan tidak diketahui suaminya, karena
tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, dia tidak kedapatan,
14
dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu,
sehingga ia menjadi cemburu terhadap isterinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap isterinya, walaupun perempuan itu
tidak mencemarkan dirinya, 15 maka haruslah orang itu
membawa isterinya kepada imam. Dan orang itu harus
membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak
sepersepuluh efa tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, su-
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atu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedur- pada perempuan itu. 31 Laki-laki itu akan bebas dari pada
janaan. 16 Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat
mendekat dan menghadapkannya kepada TUHAN. 17 Lalu kesalahannya.
imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan
tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai
TUHAN berfirman kepada Musa: 2 ”Berbicaralah keKemah Suci dan membubuhnya ke dalam air itu. 18 Apabila
pada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila
imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada TUHAN,
seseorang, laki-laki atau perempuan, mengucapkan nazar
haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu mekhusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan
letakkan korban peringatan, yakni korban sajian cembudirinya bagi TUHAN, 3 maka haruslah ia menjauhkan diriruan, ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tanya dari anggur dan minuman yang memabukkan, jangan
ngan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kumeminum cuka anggur atau cuka minuman yang mema19
tuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu
bukkan dan jangan meminum sesuatu minuman yang didengan berkata kepadanya: Jika tidak benar ada laki-laki
buat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur,
yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat
baik yang segar maupun yang kering. 4 Selama waktu keserong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa
nazirannya janganlah ia makan sesuatu apapun yang bersuamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang menasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk
20
datangkan kutuk ini; tetapi jika engkau, padahal engrantingnya. 5 Selama waktu nazarnya sebagai orang nakau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan menzir janganlah pisau cukur lalu di kepalanya; sampai genap
cemarkan dirimu, oleh karena orang lain dari suamimu
waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi TUHAN, harus21
sendiri bersetubuh dengan engkau-- dalam hal ini halah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh
ruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah
panjang. 6 Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya
kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itubagi TUHAN, janganlah ia dekat kepada mayat orang;
-maka TUHAN kiranya membuat engkau menjadi sumpah 7
bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudarakutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan
nya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia
22
pahamu dan mengembungkan perutmu, sebab air yang
menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenaziran
mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu
bagi Allahnya ada di atas kepalanya. 8 Selama waktu kenauntuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pazirannya ia kudus bagi TUHAN. 9 Tetapi apabila seseorang
hamu. Dan haruslah perempuan itu berkata: Amin, amin.
mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia me23
Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kernajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia mencu24
tas dan menghapusnya dengan air pahit itu, dan ia hakur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari
rus memberi perempuan itu minum air pahit yang menyang ketujuh haruslah ia mencukurnya. 10 Pada hari yang
datangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam
kedelapan haruslah ia membawa dua ekor burung tekubadannya dan menyebabkan sakit yang pedih. 25 Maka
kur atau dua ekor anak burung merpati kepada imam, ke
haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari
pintu Kemah Pertemuan. 11 Maka haruslah imam mengotangan perempuan itu lalu mengunjukkannya ke hadapan
lah yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang
TUHAN, dan membawanya ke mezbah. 26 Sesudah itu
lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan pendamaharuslah imam mengambil segenggam dari korban sajian
ian bagi dia, oleh karena dia telah berdosa dengan berada
itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di
dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan
atas mezbah, kemudian memberi perempuan itu minum
12
kepalanya
dan mengkhususkan waktu kenazirannya bagi
air itu. 27 Setelah terjadi demikian, apabila perempuan
TUHAN. Ia harus membawa seekor domba jantan beruitu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia termur setahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari
hadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah
yang sudah lewat dianggap batal, karena rambut kenaitu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang
zirannya telah menjadi najis. 13 Dan inilah hukum tenpedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengtang seorang nazir. Apabila waktu kenazirannya genap,
empis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di
ia harus dibawa ke pintu Kemah Pertemuan, 14 dan ia haantara bangsanya. 28 Tetapi apabila perempuan itu tidak
rus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada
mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan
TUHAN
seekor domba jantan berumur setahun yang tibebas dan akan dapat beranak.” 29 Itulah hukum tentang
dak bercela untuk korban bakaran dan seekor domba beperkara cemburuan, kalau seorang perempuan telah bertina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban
buat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bapenghapus dosa dan seekor domba jantan yang tidak berwah kuasa suaminya, 30 atau kalau roh cemburu menguasai
cela untuk korban keselamatan, 15 juga sebakul roti yang
seorang laki-laki, sehingga ia cemburu terhadap isterinya;
tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik,
ia harus menghadapkan perempuan itu kepada TUHAN
yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak berdan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini keagi diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan
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korban-korban curahannya. 16 Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan TUHAN dan mengolah
korban penghapus dosa dan korban bakarannya; 17 domba
jantan itu haruslah diolahnya sebagai korban keselamatan
bagi TUHAN, beserta sebakul roti yang tidak beragi itu;
juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban
curahannya. 18 Maka haruslah orang nazir itu mencukur
rambut kenazirannya di depan pintu Kemah Pertemuan,
lalu mengambil rambut kenazirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang di bawah korban keselamatan.
19
Imam haruslah mengambil paha depan domba jantan itu,
sesudah dimasak, dan satu roti bundar yang tidak beragi
dari dalam bakul, dengan satu roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang nazir itu, setelah orang ini mencukur rambut kenazirannya;
20
kemudian haruslah imam mengunjukkan semuanya itu
ke hadapan TUHAN sebagai persembahan unjukan; semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam, beserta dada
persembahan unjukan dan beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu barulah boleh orang nazir itu minum
anggur.” 21 Itulah hukum tentang orang nazir yang menazarkan persembahannya kepada TUHAN berdasarkan
kenazirannya, belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu. Sesuai dengan bunyi nazar yang diikrarkannya, demikianlah harus dilakukannya
berdasarkan hukum tentang kenazirannya. 22 TUHAN berfirman kepada Musa: 23 ”Berbicaralah kepada Harun dan
anak-anaknya: Beginilah harus kamu memberkati orang
Israel, katakanlah kepada mereka: 24 TUHAN memberkati
engkau dan melindungi engkau; 25 TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; 26 TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan
memberi engkau damai sejahtera. 27 Demikianlah harus
mereka meletakkan nama-Ku atas orang Israel, maka Aku
akan memberkati mereka.”

7

Pada waktu Musa selesai mendirikan Kemah Suci, diurapinya dan dikuduskannyalah itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya; dan
setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, 2 maka
para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan
itu. 3 Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan
TUHAN: enam kereta beratap dengan dua belas ekor lembu;
satu kereta untuk dua orang pemimpin dan satu ekor lembu
untuk satu orang pemimpin, lalu mereka membawa semuanya itu ke depan Kemah Suci. 4 Kemudian TUHAN
berfirman kepada Musa: 5 ”Terimalah semuanya itu dari
mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada Kemah Pertemuan; berikanlah semuanya itu kepada orang
Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing.”
6
Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu
dan memberikannya kepada orang Lewi; 7 dua kereta de-

ngan empat ekor lembu diberikannya kepada bani Gerson,
sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka, 8 dan empat
kereta dengan delapan ekor lembu diberikannya kepada
bani Merari, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di
bawah pimpinan Itamar, anak imam Harun itu. 9 Tetapi
kepada bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena
pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus,
yang harus diangkat di atas bahunya. 10 Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mezbah,
pada hari mezbah itu diurapi; para pemimpin membawa
persembahan mereka ke depan mezbah itu. 11 TUHAN
berfirman kepada Musa: ”Satu pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu.” 12 Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab,
dari suku Yehuda. 13 Persembahannya ialah satu pinggan
perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu
bokor penyiraman dari perak tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban
sajian; 14 satu cawan sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 15 seekor lembu jantan muda, seekor domba
jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban
bakaran; 16 seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa; 17 dan untuk korban keselamatan dua ekor
lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan
dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. 18 Pada hari kedua Netaneel bin Zuar, pemimpin suku Isakhar, mempersembahkan
persembahan. 19 Sebagai persembahannya dipersembahkannya satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan
minyak, untuk korban sajian; 20 satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 21 seekor lembu jantan
muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur
setahun, untuk korban bakaran; 22 seekor kambing jantan
untuk korban penghapus dosa; 23 dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor
kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun.
Itulah persembahan Netaneel bin Zuar. 24 Pada hari ketiga:
pemimpin bani Zebulon, Eliab bin Helon. 25 Persembahannya
ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak,
untuk korban sajian; 26 satu cawan, sepuluh syikal emas
beratnya, berisi ukupan; 27 seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun,
untuk korban bakaran; 28 seekor kambing jantan untuk
korban penghapus dosa; 29 dan untuk korban keselamatan
dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah
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persembahan Eliab bin Helon. 30 Pada hari keempat: pemimpin bani Ruben, Elizur bin Syedeur. 31 Persembahannya
ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan
minyak, untuk korban sajian; 32 satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 33 seekor lembu jantan
muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur
setahun, untuk korban bakaran; 34 seekor kambing jantan
untuk korban penghapus dosa; 35 dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima
ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elizur bin Syedeur. 36 Pada hari
kelima: pemimpin bani Simeon, Selumiel bin Zurisyadai.
37
Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga
puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman
dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 38 satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 39 seekor lembu
jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran; 40 seekor kambing
jantan untuk korban penghapus dosa; 41 dan untuk korban
keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima
ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Zurisyadai. 42 Pada
hari keenam: pemimpin bani Gad, Elyasaf bin Rehuel.
43
Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga
puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman
dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 44 satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 45 seekor lembu
jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran; 46 seekor kambing
jantan untuk korban penghapus dosa; 47 dan untuk korban
keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima
ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elyasaf bin Rehuel. 48 Pada
hari ketujuh: pemimpin bani Efraim, Elisama bin Amihud.
49
Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga
puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman
dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 50 satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 51 seekor lembu
jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran; 52 seekor kambing
jantan untuk korban penghapus dosa; 53 dan untuk korban
keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima
ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. 54 Pada
hari kedelapan: pemimpin bani Manasye, Gamaliel bin Pe-
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dazur. 55 Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang
menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 56 satu
cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 57 seekor
lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba
berumur setahun, untuk korban bakaran; 58 seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa; 59 dan untuk
korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan,
lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur
setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedazur. 60 Pada
hari kesembilan: pemimpin bani Benyamin, Abidan bin Gideoni. 61 Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang
menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 62 satu
cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 63 seekor
lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba
berumur setahun, untuk korban bakaran; 64 seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa; 65 dan untuk
korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan,
lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur
setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni. 66 Pada
hari kesepuluh: pemimpin bani Dan, Ahiezer bin Amisyadai. 67 Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang
menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 68 satu
cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 69 seekor
lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba
berumur setahun, untuk korban bakaran; 70 seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa; 71 dan untuk
korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan,
lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur
setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amisyadai. 72 Pada
hari kesebelas: pemimpin bani Asyer, Pagiel bin Okhran.
73
Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga
puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman
dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian; 74 satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 75 seekor lembu
jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran; 76 seekor kambing
jantan untuk korban penghapus dosa; 77 dan untuk korban
keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima
ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Okhran. 78 Pada
hari kedua belas: pemimpin bani Naftali, Ahira bin Enan.
79
Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga
puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman
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dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menu- sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak,
rut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, dio- juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kaulah dengan minyak, untuk korban sajian; 80 satu cawan, se- ambil untuk korban penghapus dosa. 9 Selanjutnya haruspuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan; 81 seekor lembu lah kausuruh orang Lewi mendekat ke depan Kemah Perjantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba ber- temuan, dan kaupanggil berkumpul segenap umat Israel.
umur setahun, untuk korban bakaran; 82 seekor kambing 10 Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke
jantan untuk korban penghapus dosa; 83 dan untuk korban hadapan TUHAN, maka haruslah orang Israel meletakkan
keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima tangannya atas orang Lewi itu, 11 dan Harun harus mengekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur seta- unjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan
hun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. 84 Itulah per- dari antara orang Israel di hadapan TUHAN, dan demikiasembahan pentahbisan mezbah pada hari mezbah itu di- nlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya
urapi, dari pihak para pemimpin Israel, yaitu dua belas bagi TUHAN. 12 Setelah orang Lewi meletakkan tanganpinggan perak, dua belas bokor penyiraman dari perak, nya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka hadua belas cawan emas. 85 Beratnya tiap-tiap pinggan ada- ruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa
lah seratus tiga puluh syikal perak, dan beratnya tiap-tiap dan yang lain sebagai korban bakaran bagi TUHAN unbokor penyiraman adalah tujuh puluh syikal; segala perak tuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. 13 Maka
perkakas-perkakas itu ada dua ribu empat ratus syikal haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun
beratnya, ditimbang menurut syikal kudus. 86 Selanjutnya dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai
dua belas cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan se- persembahan unjukan bagi TUHAN. 14 Demikianlah harus
puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus; engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Issegala emas cawan itu ada seratus dua puluh syikal berat- rael, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaan-Ku. 15 Barulah
nya. 87 Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah dua sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pebelas ekor lembu jantan, dua belas ekor domba jantan, dua kerjaan jabatannya pada Kemah Pertemuan, sesudah engbelas ekor domba berumur setahun, dengan korban sajian- kau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka senya; juga dua belas ekor kambing jantan untuk korban bagai persembahan unjukan. 16 Sebab mereka harus disepenghapus dosa. 88 Segala hewan korban keselamatan itu rahkan dengan sepenuhnya kepada-Ku dari tengah-tengah
ialah dua puluh empat ekor lembu jantan, enam puluh ekor orang Israel; ganti semua yang terdahulu lahir dari kandomba jantan, enam puluh ekor kambing jantan, enam dungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Ispuluh ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan rael, telah Kuambil mereka bagi-Ku. 17 Sebab semua anak
pentahbisan mezbah, sesudah mezbah itu diurapi. 89 Apabila sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maMusa masuk ke dalam Kemah Pertemuan untuk berbicara upun dari hewan, adalah kepunyaan-Ku; pada waktu Aku
dengan Dia, maka ia mendengar suara yang berfirman ke- membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, Aku telah
padanya dari atas tutup pendamaian, yang di atas tabut menguduskan semuanya bagi-Ku. 18 Maka Aku mengambil
hukum Allah, dari antara kedua kerub itu; demikianlah Ia orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang
berfirman kepadanya.
Israel, 19 dan Aku menyerahkan orang Lewi dari tengahtengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan
anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan
TUHAN berfirman kepada Musa: 2 ”Berbicaralah kebagi orang Israel di Kemah Pertemuan, dan untuk mengapada Harun dan katakanlah kepadanya: Apabila engkau
dakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel
memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu
jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat
3
menerangi yang di sebelah depan kandil.” Demikianlah
kudus.” 20 Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel mediperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnyalakukan yang demikian kepada orang Lewi; tepat seperti
lah lampu-lampunya, seperti yang diperintahkan TUHAN
yang diperintahkan TUHAN kepada Musa mengenai orang
4
kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat: dari
Lewi, demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka.
emas tempaan; kandil itu tempaan, baik kakinya mau- 21
Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan menpun kembangnya; sesuai dengan apa yang telah diperlicuci pakaian mereka, kemudian Harun mengunjukkan mehatkan TUHAN kepada Musa, demikianlah kandil itu direka sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN,
buatnya. 5 TUHAN berfirman kepada Musa: 6 ”Ambillah
dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentaorang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkahirkan mereka. 22 Sesudah itu masuklah orang Lewi un7
nlah mereka. Beginilah harus kaulakukan kepada mereka
tuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di Kemah Peruntuk mentahirkan mereka: percikkanlah kepada mereka
temuan, di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya.
air penghapus dosa, kemudian haruslah mereka mencukur
Seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa mengseluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya dan dengan deenai orang Lewi, demikianlah dilakukan kepada mereka.
8
mikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah me- 23
TUHAN berfirman kepada Musa: 24 ”Inilah yang berreka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban
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laku bagi orang Lewi: setiap orang yang berumur dua
puluh lima tahun ke atas wajib bertugas, supaya ia bekerja pada Kemah Pertemuan, 25 tetapi jika ia berumur
lima puluh tahun haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan
itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. 26 Ia boleh membantu saudara-saudaranya di Kemah Pertemuan
dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi
ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kaulakukan
kepada orang Lewi mengenai tugas mereka.”

9

4. BILANGAN
mah Suci, kemah hukum Allah; dan pada waktu malam
sampai pagi awan itu ada di atas Kemah Suci, kelihatan
seperti api. 16 Demikianlah selalu terjadi: awan itu menutupi Kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti
api. 17 Dan setiap kali awan itu naik dari atas Kemah,
maka orang Israelpun berangkatlah, dan di tempat awan
itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. 18 Atas titah
TUHAN orang Israel berangkat dan atas titah TUHAN
juga mereka berkemah; selama awan itu diam di atas Kemah Suci, mereka tetap berkemah. 19 Apabila awan itu
lama tinggal di atas Kemah Suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada TUHAN, dan tidaklah mereka berangkat. 20 Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas Kemah Suci; maka atas titah TUHAN
mereka berkemah dan atas titah TUHAN juga mereka berangkat. 21 Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi; ketika awan itu naik pada waktu pagi, merekapun berangkatlah; baik pada waktu siang baik pada waktu
malam, apabila awan itu naik, merekapun berangkatlah.
22
Berapa lamapun juga awan itu diam di atas Kemah Suci,
baik dua hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang
Israel tetap berkemah dan tidak berangkat; tetapi apabila
awan itu naik, barulah mereka berangkat. 23 Atas titah
TUHAN mereka berkemah dan atas titah TUHAN juga
mereka berangkat; mereka memelihara kewajibannya kepada TUHAN, menurut titah TUHAN dengan perantaraan Musa.

TUHAN berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah
mereka keluar dari tanah Mesir: 2 ”Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya; 3 pada hari yang keempat
belas bulan ini, pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan, menurut segala
ketetapan dan peraturannya haruslah kamu merayakannya.” 4 Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. 5 Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang
pertama, pada hari yang keempat belas bulan itu, pada
waktu senja, di padang gurun Sinai; tepat seperti yang
diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. 6 Tetapi ada beberapa orang yang najis
oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan
Harun pada hari itu juga, 7 lalu berkata kepadanya: ”Sungguhpun kami najis oleh karena mayat, dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi
TUHAN di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang
TUHAN berfirman kepada Musa: 2 ”Buatlah dua na8
ditetapkan?” Lalu jawab Musa kepada mereka: ”Tunggu- firi dari perak. Dari perak tempaan harus kaubuat itu,
lah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan dipe- supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan
rintahkan TUHAN mengenai kamu.” 9 Lalu berfirmanlah untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. 3 Apabila keTUHAN kepada Musa: 10 ”Katakanlah kepada orang Is- dua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul
rael: Apabila salah seorang di antara kamu atau keturu- kepadamu di depan pintu Kemah Pertemuan. 4 Jikalau
nanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam per- hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kejalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi pala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. 5 Apabila
TUHAN. 11 Pada bulan yang kedua, pada hari yang keem- kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat
pat belas, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu me- laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur; 6 apabila
rayakannya; beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka harusharuslah mereka memakannya. 12 Janganlah mereka me- lah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah seninggalkan sebagian dari padanya sampai pagi, dan satu latan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh
tulangpun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut se- mereka berangkat; 7 tetapi untuk menyuruh jemaah itu
gala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. 13 Sebaliknya
berkumpul kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda
orang yang tidak najis, dan tidak dalam perjalanan, te- semboyan. 8 Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak
tapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan imam Harun; itulah yang harus menjadi ketetapan undari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mem- tuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. 9 Dan apabila
persembahkan persembahan yang kepada TUHAN pada kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang
waktunya; orang itu akan menanggung akibat dosanya. menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan
14
Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hen- dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan TUHAN,
dak merayakan Paskah bagi TUHAN, maka haruslah ia Allahmu, dan diselamatkan dari pada musuhmu. 10 Juga
merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu
Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nabagi orang asing maupun bagi orang Israel asli.” 15 Pada firi itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bahari didirikan Kemah Suci, maka awan itu menutupi Ke- karanmu dan korban-korban keselamatanmu; maksudnya
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supaya kamu diingat di hadapan Allahmu; Akulah TUHAN,
Allahmu.” 11 Pada tahun yang kedua, pada bulan yang
kedua, pada tanggal dua puluh bulan itu, naiklah awan
itu dari atas Kemah Suci, tempat hukum Allah. 12 Lalu
berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka, kemudian diamlah
awan itu di padang gurun Paran. 13 Itulah pertama kali
mereka berangkat menurut titah TUHAN dengan perantaraan Musa. 14 Terdahulu berangkatlah laskar yang di
bawah panji-panji bani Yehuda menurut pasukan mereka;
yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab;
15
yang mengepalai laskar suku bani Isakhar ialah Netaneel
bin Zuar; 16 yang mengepalai laskar suku bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. 17 Sesudah itu Kemah Suci dibongkar, dan berangkatlah bani Gerson dan bani Merari yang
mengangkat Kemah Suci itu. 18 Kemudian berangkatlah
laskar yang di bawah panji-panji Ruben menurut pasukan
mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Syedeur; 19 yang mengepalai laskar suku bani Simeon ialah
Selumiel bin Zurisyadai; 20 yang mengepalai laskar suku
bani Gad ialah Elyasaf bin Rehuel. 21 Sesudah itu berangkatlah orang Kehat, yang mengangkat barang-barang
tempat kudus; Kemah Suci sudah dipasang sebelum mereka datang. 22 Kemudian berangkatlah laskar yang di
bawah panji-panji bani Efraim menurut pasukan mereka;
23
yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud;
yang mengepalai laskar suku bani Manasye ialah Gamaliel
bin Pedazur; 24 yang mengepalai laskar suku bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. 25 Sebagai barisan penutup
semua laskar itu berangkatlah laskar yang di bawah panjipanji bani Dan menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amisyadai; 26 yang mengepalai laskar suku bani Asyer ialah Pagiel bin Okhran;
27
yang mengepalai laskar suku bani Naftali ialah Ahira
bin Enan. 28 Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka, ketika mereka berangkat. 29 Lalu
berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehuel orang Midian, mertua Musa: ”Kami berangkat ke tempat yang
dimaksud TUHAN ketika Ia berfirman: Aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama
dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu,
sebab TUHAN telah menjanjikan yang baik tentang Israel.” 30 Tetapi jawabnya kepada Musa: ”Aku tidak ikut,
melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku.” 31 Kata Musa: ”Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu, bagaimana kami
berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi
penunjuk jalan bagi kami. 32 Jika engkau ikut bersamasama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan
TUHAN kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu.”
33
Lalu berangkatlah mereka dari gunung TUHAN dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian TUHAN berangkat di depan mereka dan berjalan
tiga hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat per-

hentian bagi mereka. 34 Dan awan TUHAN ada di atas
mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari
tempat perkemahan. 35 Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa: ”Bangkitlah, TUHAN, supaya musuh-Mu
berserak dan orang-orang yang membenci Engkau melarikan diri dari hadapan-Mu.” 36 Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia: ”Kembalilah, TUHAN, kepada umat
Israel yang beribu-ribu laksa ini.”
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Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan TUHAN tentang nasib buruk mereka, dan ketika
TUHAN mendengarnya bangkitlah murka-Nya, kemudian
menyalalah api TUHAN di antara mereka dan merajalela
di tepi tempat perkemahan. 2 Lalu berteriaklah bangsa itu
kepada Musa, dan Musa berdoa kepada TUHAN; maka padamlah api itu. 3 Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api TUHAN di antara mereka.
4
Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus; dan orang Israelpun menangislah pula
serta berkata: ”Siapakah yang akan memberi kita makan
daging? 5 Kita teringat kepada ikan yang kita makan di
Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan
semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. 6 Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu
apapun, kecuali manna ini saja yang kita lihat.” 7 Adapun
manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. 8 Bangsa itu berlari kian ke mari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau
menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar; rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. 9 Dan apabila
embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam,
maka turunlah juga manna di situ. 10 Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka TUHAN
dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa.
11
Lalu berkatalah Musa kepada TUHAN: ”Mengapa Kauperlakukan hamba-Mu ini dengan buruk dan mengapa aku
tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh
bangsa ini? 12 Akukah yang mengandung seluruh bangsa
ini atau akukah yang melahirkannya, sehingga Engkau berkata kepadaku: Pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang Kaujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya?
13
Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan
kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata: Berilah kami daging untuk dimakan. 14 Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat
bagiku. 15 Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat
kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku.” 16 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
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”Kumpulkanlah di hadapan-Ku dari antara para tua-tua
Israel tujuh puluh orang, yang kauketahui menjadi tua-tua
bangsa dan pengatur pasukannya, kemudian bawalah mereka ke Kemah Pertemuan, supaya mereka berdiri di sana
bersama-sama dengan engkau. 17 Maka Aku akan turun
dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari
Roh yang hinggap padamu itu akan Kuambil dan Kutaruh
atas mereka, maka mereka bersama-sama dengan engkau
akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu, jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. 18 Tetapi
kepada bangsa itu haruslah kaukatakan: Kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging; sebab
kamu telah menangis di hadapan TUHAN dengan berkata:
Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu
baik keadaan kita di Mesir, bukan? --TUHAN akan memberi kamu daging untuk dimakan. 19 Bukan hanya satu
hari kamu akan memakannya, bukan dua hari, bukan lima
hari, bukan sepuluh hari, bukan dua puluh hari, 20 tetapi
genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak--karena kamu telah menolak TUHAN yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapan-Nya dengan berkata: Untuk apakah kita
keluar dari Mesir?” 21 Tetapi kata Musa: ”Bangsa yang
ada bersama aku ini berjumlah enam ratus ribu orang berjalan kaki, namun Engkau berfirman: Daging akan Kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya! 22 Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup?” 23 Tetapi TUHAN menjawab Musa: ”Masakan kuasa TUHAN akan kurang untuk melakukan itu?
Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi
kepadamu atau tidak!” 24 Setelah Musa datang ke luar,
disampaikannya firman TUHAN itu kepada bangsa itu.
Ia mengumpulkan tujuh puluh orang dari para tua-tua
bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. 25 Lalu turunlah TUHAN dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambil-Nya sebagian dari
Roh yang hinggap padanya, dan ditaruh-Nya atas ketujuh puluh tua-tua itu; ketika Roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah
itu tidak lagi. 26 Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan; yang seorang bernama Eldad, yang lain
bernama Medad. Ketika Roh itu hinggap pada mereka-mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah--maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. 27 Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa: ”Eldad dan
Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan.”
28
Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa: ”Tuanku Musa, cegahlah mereka!” 29 Tetapi Musa berkata kepadanya: ”Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh
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umat TUHAN menjadi nabi, oleh karena TUHAN memberi Roh-Nya hinggap kepada mereka!” 30 Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua
Israel. 31 Lalu bertiuplah angin yang dari TUHAN asalnya;
dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan
dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala
penjuru, dan kira-kira dua hasta tingginya dari atas muka
bumi. 32 Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu
dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu--setiap orang sedikitdikitnya mengumpulkan sepuluh homer--,kemudian mereka
menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan.
33
Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka TUHAN terhadap bangsa
itu dan TUHAN memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. 34 Sebab itu dinamailah tempat itu
Kibrot-Taawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang
yang bernafsu rakus. 35 Dari Kibrot-Taawa berangkatlah
bangsa itu ke Hazerot dan mereka tinggal di situ.

12

Miryam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang
ia telah mengambil seorang perempuan Kush. 2 Kata mereka: ”Sungguhkah TUHAN berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga
Ia berfirman?” Dan kedengaranlah hal itu kepada TUHAN.
3
Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya,
lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. 4 Lalu
berfirmanlah TUHAN dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miryam: ”Keluarlah kamu bertiga ke Kemah Pertemuan.” Maka keluarlah mereka bertiga. 5 Lalu turunlah
TUHAN dalam tiang awan, dan berdiri di pintu kemah itu,
lalu memanggil Harun dan Miryam; maka tampillah mereka keduanya. 6 Lalu berfirmanlah Ia: ”Dengarlah firmanKu ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka
Aku, TUHAN menyatakan diri-Ku kepadanya dalam penglihatan, Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. 7 Bukan
demikian hamba-Ku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumah-Ku. 8 Berhadap-hadapan Aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia
memandang rupa TUHAN. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa?” 9 Sebab itu bangkitlah
murka TUHAN terhadap mereka, lalu pergilah Ia. 10 Dan
ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah
Miryam kena kusta, putih seperti salju; ketika Harun berpaling kepada Miryam, maka dilihatnya, bahwa dia kena
kusta! 11 Lalu kata Harun kepada Musa: ”Ah tuanku,
janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang
kami perbuat dalam kebodohan kami. 12 Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu
keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya.” 13 Lalu berserulah Musa kepada TUHAN: ”Ya
Allah, sembuhkanlah kiranya dia.” 14 Kemudian berfirma-
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nlah TUHAN kepada Musa: ”Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama tujuh
hari? Biarlah dia selama tujuh hari dikucilkan ke luar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali.”
15
Jadi dikucilkanlah Miryam ke luar tempat perkemahan
tujuh hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miryam diterima kembali. 16 Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun
Paran.

13TUHAN berfirman kepada Musa:

2

”Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan, yang akan Kuberikan kepada orang Israel; dari setiap suku nenek moyang
mereka haruslah kausuruh seorang, semuanya pemimpinpemimpin di antara mereka.” 3 Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah TUHAN;
semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. 4 Dan inilah nama-nama mereka: Dari suku Ruben:
Syamua bin Zakur; 5 dari suku Simeon: Safat bin Hori;
6
dari suku Yehuda: Kaleb bin Yefune; 7 dari suku Isakhar:
Yigal bin Yusuf; 8 dari suku Efraim: Hosea bin Nun; 9 dari
suku Benyamin: Palti bin Rafu; 10 dari suku Zebulon: Gadiel bin Sodi; 11 dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye:
Gadi bin Susi; 12 dari suku Dan: Amiel bin Gemali; 13 dari
suku Asyer: Setur bin Mikhael; 14 dari suku Naftali: Nahbi bin Wofsi; 15 dari suku Gad: Guel bin Makhi. 16 Itulah
nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai
negeri itu; dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua.
17
Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah
Kanaan, katanya kepada mereka: ”Pergilah dari sini ke
Tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, 18 dan amatamatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa
yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak; 19 dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang
didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang
terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, 20 dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada
di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu
dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu.” Waktu itu ialah
musim hulu hasil anggur. 21 Mereka pergi ke sana, lalu
mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. 22 Mereka
berjalan melalui Tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron; di
sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan tujuh tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir.
23
Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya; juga mereka
membawa beberapa buah delima dan buah ara. 24 Tempat
itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. 25 Sesudah lewat empat puluh hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, 26 dan langsung datang kepada Musa, Ha-

run dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan
kepada sekaliannya hasil negeri itu. 27 Mereka menceritakan kepadanya: ”Kami sudah masuk ke negeri, ke mana
kausuruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah
susu dan madunya, dan inilah hasilnya. 28 Hanya, bangsa
yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami
lihat di sana. 29 Orang Amalek diam di Tanah Negeb,
orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang
tepi sungai Yordan.” 30 Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya: ”Tidak! Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita
pasti akan mengalahkannya!” 31 Tetapi orang-orang yang
pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata: ”Kita
tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka
lebih kuat dari pada kita.” 32 Juga mereka menyampaikan
kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata: ”Negeri yang telah kami lalui
untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. 33 Juga
kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang
berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami
seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami.”

14

Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring
dan bangsa itu menangis pada malam itu. 2 Bersungutsungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun;
dan segenap umat itu berkata kepada mereka: ”Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini! 3 Mengapakah TUHAN membawa kami ke negeri
ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan isteri serta anakanak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami
pulang ke Mesir?” 4 Dan mereka berkata seorang kepada
yang lain: ”Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin,
lalu pulang ke Mesir.” 5 Lalu sujudlah Musa dan Harun di
depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ.
6
Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya, 7 dan berkata kepada segenap umat
Israel: ”Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah
luar biasa baiknya. 8 Jika TUHAN berkenan kepada kita,
maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan
memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpahlimpah susu dan madunya. 9 Hanya, janganlah memberontak kepada TUHAN, dan janganlah takut kepada bangsa
negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang
melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang
TUHAN menyertai kita; janganlah takut kepada mereka.”
10
Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari
kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemu-
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liaan TUHAN di Kemah Pertemuan kepada semua orang Demi Aku yang hidup, demikianlah firman TUHAN, bahIsrael. 11 TUHAN berfirman kepada Musa: ”Berapa lama wasanya seperti yang kamu katakan di hadapan-Ku, demilagi bangsa ini menista Aku, dan berapa lama lagi me- kianlah akan Kulakukan kepadamu. 29 Di padang gurun ini
reka tidak mau percaya kepada-Ku, sekalipun sudah ada bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang
segala tanda mujizat yang Kulakukan di tengah-tengah di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang
mereka! 12 Aku akan memukul mereka dengan penyakit berumur dua puluh tahun ke atas, karena kamu telah
sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan Ku- bersungut-sungut kepada-Ku. 30 Bahwasanya kamu ini tibuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari dak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpada mereka.” 13 Lalu berkatalah Musa kepada TUHAN: pah telah Kujanjikan akan Kuberi kamu diami, kecuali
”Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun! 31 Tentang anakEngkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatan-Mu anakmu yang telah kamu katakan: Mereka akan mendari tengah-tengah mereka, 14 mereka akan berceritera ke- jadi tawanan, merekalah yang akan Kubawa masuk, supada penduduk negeri ini, yang telah mendengar bahwa paya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu.
Engkau, TUHAN, ada di tengah-tengah bangsa ini, dan 32 Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berbahwa Engkau, TUHAN, menampakkan diri-Mu kepada hantaran di padang gurun ini, 33 dan anak-anakmu akan
mereka dengan berhadapan muka, waktu awan-Mu ber- mengembara sebagai penggembala di padang gurun empat
diri di atas mereka dan waktu Engkau berjalan mendahu- puluh tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketilui mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di daksetiaan, sampai bangkai-bangkaimu habis di padang
dalam tiang api pada waktu malam. 15 Jadi jikalau Eng- gurun. 34 Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai
kau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa- negeri itu, yakni empat puluh hari, satu hari dihitung satu
bangsa yang mendengar kabar tentang Engkau itu nanti tahun, jadi empat puluh tahun lamanya kamu harus meberkata: 16 Oleh karena TUHAN tidak berkuasa membawa nanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya,
bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikan-Nya dengan jika Aku berbalik dari padamu: 35 Aku, TUHAN, yang berbersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka kata demikian. Sesungguhnya Aku akan melakukan semudi padang gurun. 17 Jadi sekarang, biarlah kiranya keku- anya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah
atan TUHAN itu nyata kebesarannya, seperti yang Ka- bersepakat melawan Aku. Di padang gurun ini mereka
ufirmankan: 18 TUHAN itu berpanjangan sabar dan ka- akan habis dan di sinilah mereka akan mati.” 36 Adapun
sih setia-Nya berlimpah-limpah, Ia mengampuni kesalahan orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai nedan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan geri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap
orang yang bersalah dari hukuman, bahkan Ia memba- umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyamlaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada ke- paikan kabar busuk tentang negeri itu, 37 orang-orang itu
turunan yang ketiga dan keempat. 19 Ampunilah kiranya mati, kena tulah di hadapan TUHAN. 38 Tetapi yang tingkesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setia- gal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai
Mu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yedari Mesir sampai ke mari.” 20 Berfirmanlah TUHAN: ”Aku fune. 39 Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kemengampuninya sesuai dengan permintaanmu. 21 Hanya, pada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu
demi Aku yang hidup dan kemuliaan TUHAN memenuhi dengan sangat. 40 Dan keesokan harinya bangunlah mereka
seluruh bumi: 22 Semua orang yang telah melihat kemuliaan- pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata:
Ku dan tanda-tanda mujizat yang Kuperbuat di Mesir dan ”Sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan
di padang gurun, namun telah sepuluh kali mencobai Aku TUHAN itu; memang kita telah berbuat dosa.” 41 Tetapi
dan tidak mau mendengarkan suara-Ku, 23 pastilah tidak kata Musa: ”Mengapakah kamu hendak melanggar titah
akan melihat negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah TUHAN? Hal itu tidak akan berhasil. 42 Janganlah maju,
kepada nenek moyang mereka! Semua yang menista Aku sebab TUHAN tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jaini tidak akan melihatnya. 24 Tetapi hamba-Ku Kaleb, ka- ngan kamu dikalahkan oleh musuhmu, 43 sebab orang Amarena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut Aku lek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu dan kamu
dengan sepenuhnya, akan Kubawa masuk ke negeri yang akan tewas oleh pedang; dari sebab kamu berbalik memtelah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memiliki- belakangi TUHAN, maka TUHAN tidak akan menyertai
nya. 25 Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lem- kamu.” 44 Meskipun demikian, mereka nekat naik ke punbah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke cak gunung itu, tetapi tabut perjanjian TUHAN dan Musa
padang gurun, ke arah Laut Teberau.” 26 Lagi berfirma- juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. 45 Lalu
nlah TUHAN kepada Musa dan Harun: 27 ”Berapa lama turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami
lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepada- pegunungan itu dan menyerang mereka; kemudian orangKu? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma.
kepada-Ku telah Kudengar. 28 Katakanlah kepada mereka:
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15TUHAN berfirman kepada Musa:

2

”Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila kamu masuk ke negeri yang akan Kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, 3 dan kamu hendak
mempersembahkan korban api-apian bagi TUHAN, dari
lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran
atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus, atau sebagai persembahan sukarela atau pada
waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi TUHAN, 4 maka
orang yang mempersembahkan persembahannya itu kepada TUHAN, haruslah mempersembahkan sebagai korban
sajian sepersepuluh efa tepung yang terbaik, diolah dengan seperempat hin minyak. 5 Dan beserta korban bakaran atau korban sembelihan itu engkau harus juga mempersembahkan seperempat hin anggur sebagai korban curahan, untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan.
6
Tetapi jikalau persembahanmu itu seekor domba jantan,
engkau harus mempersembahkan sebagai korban sajian
dua persepuluh efa tepung yang terbaik, diolah dengan
sepertiga hin minyak, 7 dan sebagai korban curahan haruslah kaupersembahkan sepertiga hin anggur, menjadi bau
yang menyenangkan bagi TUHAN. 8 Dan apabila engkau
mengolah seekor lembu, sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar
khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi TUHAN,
9
maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai
korban sajian tiga persepuluh efa tepung yang terbaik, diolah dengan setengah hin minyak, 10 dan sebagai korban
curahan haruslah kaupersembahkan setengah hin anggur.
Itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi
TUHAN. 11 Demikianlah harus diperbuat untuk setiap ekor
lembu dan untuk setiap ekor domba jantan dan untuk setiap ekor domba atau kambing. 12 Berapapun jumlah hewan yang kamu olah, untuk setiap hewan itu harus kamu
perbuat demikian juga. 13 Setiap orang Israel asli haruslah
berbuat demikian, apabila ia mempersembahkan korban
api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN. 14 Dan
apabila seorang asing telah menetap padamu, atau seorang lain yang tinggal di antara kamu atau di antara keturunanmu kelak, hendak mempersembahkan korban apiapian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN, maka seperti yang kamu perbuat, demikianlah harus diperbuatnya.
15
Mengenai jemaah itu, haruslah ada satu ketetapan bagi
kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu; itulah
suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turuntemurun: kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan
TUHAN. 16 Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi
kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu.” 17 Lagi
berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 18 ”Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila kamu masuk ke negeri, ke mana kamu akan Kubawa,
19
maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi

TUHAN. 20 Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu
persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti
bundar; sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu, demikianlah harus kamu mempersembahkanny 21 Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah
kamu menyerahkan persembahan khusus kepada TUHAN,
turun-temurun.” 22 ”Apabila kamu dengan tidak sengaja
melalaikan salah satu dari segala perintah ini, yang telah
difirmankan TUHAN kepada Musa, 23 yakni dari segala
yang diperintahkan TUHAN kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari TUHAN memberikan perintahperintah-Nya dan seterusnya turun-temurun, 24 dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak
dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah
seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi TUHAN, serta dengan
korban sajiannya dan korban curahannya, sesuai dengan
peraturan; juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. 25 Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahanpersembahan mereka sebagai korban api-apian bagi TUHAN,
juga korban penghapus dosa mereka di hadapan TUHAN,
karena hal yang tidak disengaja itu. 26 Segenap umat Israel
akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal
di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh
bangsa itu dengan tidak sengaja. 27 Apabila satu orang
saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia
mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa; 28 dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan TUHAN bagi orang yang
dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu
beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian
baginya. 29 Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang
asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum
saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang
berbuat dosa dengan tidak sengaja. 30 Tetapi orang yang
berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli,
baik orang asing, orang itu menjadi penista TUHAN, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, 31 sebab ia
telah memandang hina terhadap firman TUHAN dan merombak perintah-Nya; pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya.” 32 Ketika orang Israel
ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang
mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. 33 Lalu orangorang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api
itu, menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. 34 Orang itu dimasukkan dalam tahanan,
oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan
kepadanya. 35 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
”Orang itu pastilah dihukum mati; segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan.”
36
Lalu segenap umat menggiring dia ke luar tempat per-
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kemahan, kemudian dia dilontari dengan batu, sehingga yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiia mati, seperti yang difirmankan TUHAN kepada Musa. arkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga
37
TUHAN berfirman kepada Musa: 38 ”Berbicaralah ke- engkau menjadikan dirimu tuan atas kami? 14 Sungguh,
pada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, bahwa engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpahmereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada
mereka, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik
itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. 39 Maka pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orangjumbai itu akan mengingatkan kamu, apabila kamu meli- orang ini? Kami tidak mau datang.” 15 Lalu sangat mahatnya, kepada segala perintah TUHAN, sehingga kamu rahlah Musa dan ia berkata kepada TUHAN: ”Janganlah
melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau ma- perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah
tamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidak- kuambil satu ekor keledaipun dari mereka, dan belum persetiaanmu terhadap TUHAN. 40 Maksudnya supaya kamu nah kulakukan yang jahat kepada seseorangpun dari memengingat dan melakukan segala perintah-Ku dan men- reka.” 16 Lalu berkatalah Musa kepada Korah: ”Engkau ini
jadi kudus bagi Allahmu. 41 Akulah TUHAN, Allahmu, dengan segenap kumpulanmu harus menghadap TUHAN,
yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, su- engkau dan mereka dan Harun, pada esok hari. 17 Baiklah
paya Aku menjadi Allah bagimu; Akulah TUHAN, Allahmu.”kamu masing-masing membawa perbaraannya membubuh
ukupan di atasnya, lalu kamu mempersembahkan masingmasing perbaraannya ke hadapan TUHAN, dua ratus lima
Korah bin Yizhar bin Kehat bin Lewi, beserta Datan
puluh perbaraan; juga engkau ini dan Harun masing-masing
dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketigaharus membawa perbaraannya.” 18 Maka mereka masingnya orang Ruben, mengajak orang-orang 2 untuk membemasing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamrontak melawan Musa, beserta dua ratus lima puluh orang
nya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka
Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang
di depan pintu Kemah Pertemuan, juga Musa dan Harun.
yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang ke- 19
Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melanamaan. 3 Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa
wan mereka berdua di depan pintu Kemah Pertemuan,
dan Harun, serta berkata kepada keduanya: ”Sekarang cutampaklah kemuliaan TUHAN kepada segenap umat itu.
kuplah itu! Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, 20
Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun:
dan TUHAN ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah 21
”Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, sukamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah TUHAN?”
paya
Kuhancurkan mereka dalam sekejap mata.” 22 Tetapi
4
Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. 5 Dan ia
sujudlah mereka berdua dan berkata: ”Ya Allah, Allah
berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya: ”Bedari roh segala makhluk! Satu orang saja berdosa, masok pagi TUHAN akan memberitahukan, siapa kepunyaansakan Engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini?”
Nya, dan siapa yang kudus, dan Ia akan memperbolehkan 23
Maka berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 24 ”Katakanlah
orang itu mendekat kepada-Nya; orang yang akan dipilihkepada umat itu: Pergilah dari sekeliling tempat kediaman
Nya akan diperbolehkan-Nya mendekat kepada-Nya. 6 Perbuatlah
Korah, Datan dan Abiram.” 25 Lalu pergilah Musa kepada
begini: ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu
Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia.
segenap kumpulannya, 7 bubuhlah api ke dalamnya dan ta- 26
Berkatalah ia kepada umat itu: ”Baiklah kamu menruhlah ukupan di atasnya, di hadapan TUHAN pada esok
jauh dari kemah orang-orang fasik ini dan janganlah kamu
hari, dan orang yang akan dipilih TUHAN, dialah yang
kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, sukudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi!” 8 Lalu berpaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa
katalah Musa kepada Korah: ”Cobalah dengar, hai orangmereka.” 27 Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat
9
orang Lewi! Belum cukupkah bagimu, bahwa kamu dikediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan
pisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbodan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka
lehkan mendekat kepada-Nya, supaya kamu melakukan pebersama-sama dengan isterinya, para anaknya dan anakkerjaan pada Kemah Suci TUHAN dan bertugas bagi umat
anak yang kecil. 28 Sesudah itu berkatalah Musa: ”Dari
itu untuk melayani mereka, 10 dan bahwa engkau diperbohal inilah kamu akan tahu, bahwa aku diutus TUHAN
lehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu
untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bubani Lewi? Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkanlah dari hatiku sendiri: 29 jika orang-orang ini nanti
kat imam lagi? 11 Sebab itu, engkau ini dengan segenap
mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengakumpulanmu, kamu bersepakat melawan TUHAN. Karena
lami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus
siapakah Harun, sehingga kamu bersungut-sungut kepaTUHAN. 30 Tetapi, jika TUHAN akan menjadikan sesuatu
12
danya?” Adapun Musa telah menyuruh orang untuk meyang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mumanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab
lutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan me13
Belum cukupkah,
mereka: ”Kami tidak mau datang.
reka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang
bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri
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mati, maka kamu akan tahu, bahwa orang-orang ini telah
menista TUHAN.” 31 Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah
mereka, 32 dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang
ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka.
33
Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada
mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati; dan bumi
menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengahtengah jemaah itu. 34 Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab
kata mereka: ”Jangan-jangan bumi menelan kita juga!”
35
Lagi keluarlah api, berasal dari pada TUHAN, lalu memakan habis kedua ratus lima puluh orang yang mempersembahkan ukupan itu. 36 TUHAN berfirman kepada
Musa: 37 ”Katakanlah kepada Eleazar, anak imam Harun,
supaya ia mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara
kebakaran itu, lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus, 38 yakni perbaraan orang-orang
berdosa yang telah membayarkan nyawanya, kemudian semuanya itu harus ditempa tipis-tipis menjadi salut mezbah, sebab telah dibawa ke hadapan TUHAN oleh orangorang itu, jadi semuanya itu kudus; dengan demikian hal
itu menjadi tanda bagi orang Israel.” 39 Maka imam Eleazar mengambil perbaraan-perbaraan tembaga yang telah
dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempa
menjadi salut mezbah. 40 Itu menjadi suatu peringatan
bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang
bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di
hadapan TUHAN, dan jangan ia menjadi seperti Korah
dan kumpulannya--seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya dengan perantaraan Musa. 41 Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel
kepada Musa dan Harun, kata mereka: ”Kamu telah membunuh umat TUHAN.” 42 Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya
ke arah Kemah Pertemuan, maka kelihatanlah awan itu
menutupinya dan tampaklah kemuliaan TUHAN. 43 Lalu
pergilah Musa dan Harun ke depan Kemah Pertemuan.
44
Maka berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 45 ”Pergilah
dari tengah-tengah umat ini, supaya Kuhancurkan mereka
dalam sekejap mata.” Lalu sujudlah mereka. 46 Berkatalah
Musa kepada Harun: ”Ambillah perbaraan, bubuhlah api
ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan
pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah
pendamaian bagi mereka, sebab murka TUHAN telah berkobar, dan tulah sedang mulai.” 47 Maka Harun mengambil perbaraan, seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu; lalu dibubuhnyalah
ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu.
48
Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orangorang hidup, berhentilah tulah itu. 49 Dan mereka yang
mati kena tulah itu ada empat belas ribu tujuh ratus orang

banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena
perkara Korah. 50 Ketika Harun kembali kepada Musa di
depan pintu Kemah Pertemuan, tulah itu telah berhenti.

17TUHAN berfirman kepada Musa:

2

”Katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya dua belas tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap
pemimpin pada tongkatnya. 3 Pada tongkat Lewi harus
kautuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus
ada satu tongkat. 4 Kemudian haruslah kauletakkan semuanya itu di dalam Kemah Pertemuan di hadapan tabut
hukum, tempat Aku biasa bertemu dengan kamu. 5 Dan
orang yang Kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas;
demikianlah Aku hendak meredakan sungut-sungut yang
diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah Kudengar lagi.” 6 Setelah Musa berbicara kepada orang Israel,
maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya
satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku
mereka, dua belas tongkat, dan tongkat Harun ada di
antara tongkat-tongkat itu. 7 Musa meletakkan tongkattongkat itu di hadapan TUHAN dalam kemah hukum Allah.
8
Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah
hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. 9 Kemudian
Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan
TUHAN kepada seluruh orang Israel; mereka melihatnya
lalu mengambil tongkatnya masing-masing. 10 TUHAN
berfirman kepada Musa: ”Kembalikanlah tongkat Harun
ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda
bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri
sungut-sungut mereka dan tidak Kudengar lagi, supaya
mereka jangan mati.” 11 Dan Musa berbuat demikian; seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya, demikianlah
diperbuatnya. 12 Tetapi orang Israel berkata kepada Musa:
”Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami
semuanya akan binasa. 13 Siapapun juga yang mendekat ke
Kemah Suci TUHAN, niscayalah ia akan mati. Haruskah
kami habis binasa?”

18

TUHAN berfirman kepada Harun: ”Engkau ini dan
anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus; sedang hanya engkau beserta anak-anakmulah yang harus
menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. 2 Suruhlah juga saudarasaudaramu, suku Lewi, suku bapa leluhurmu, mendekat
bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan
diri kepadamu dan melayani engkau, apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum. 3 Mereka
harus melakukan kewajiban mereka kepadamu, dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya; hanya ke-
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pada perkakas tempat kudus dan kepada mezbah janga- mur satu bulan haruslah kautebus menurut nilainya, yakni
nlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka lima syikal perak ditimbang menurut syikal kudus; syikal
maupun kamu. 4 Mereka harus menggabungkan diri kepa- ini dua puluh gera beratnya. 17 Tetapi anak sulung lembu,
damu dan melakukan kewajiban mereka mengenai Kemah domba atau kambing janganlah kautebus; semuanya itu
Pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah kudus; darahnya haruslah kausiramkan pada mezbah dan
itu; tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu. 5 Dan lemaknya kaubakar sebagai korban api-apian menjadi bau
kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tem- yang menyenangkan bagi TUHAN; 18 tetapi dagingnya adapat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya lah bagianmu sama seperti dada persembahan dan paha
orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. 6 Sesungguhnyakanan. 19 Segala persembahan khusus, yakni persembahan
Aku ini telah mengambil saudara-saudaramu, orang Lewi, kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada TUHAN,
dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepa- Aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki
damu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada TUHAN,dan perempuan bersama-sama dengan engkau; itulah suuntuk melakukan pekerjaan pada Kemah Pertemuan; 7 tetapi atu ketetapan untuk selama-lamanya; itulah suatu perjanengkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabata- jian garam untuk selama-lamanya di hadapan TUHAN
nmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan de- bagimu serta bagi keturunanmu.” 20 TUHAN berfirman kengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di be- pada Harun: ”Di negeri mereka engkau tidak akan mendalakang tabir, dan kamu harus mengerjakannya; sebagai pat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengahsuatu jabatan pemberian Aku memberikan kepadamu ja- tengah mereka; Akulah bagianmu dan milik pusakamu di
batanmu sebagai imam itu; tetapi orang awam yang men- tengah-tengah orang Israel. 21 Mengenai bani Lewi, sesungdekat harus dihukum mati.” 8 Lagi berfirmanlah TUHAN guhnya Aku berikan kepada mereka segala persembahan
kepada Harun: ”Sesungguhnya Aku ini telah menyerahkan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakakepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khu- nya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka,
sus yang kepada-Ku; semua persembahan kudus orang Is- pekerjaan pada Kemah Pertemuan. 22 Maka janganlah
rael Kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu seba- lagi orang Israel mendekat kepada Kemah Pertemuan, segai bagianmu; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. hingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, lalu
9
Inilah bagianmu dari segala persembahan-persembahan mati; 23 tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melayang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus kukan pekerjaan pada Kemah Pertemuan dan mereka hadibakar: segala persembahan mereka yang berupa korban rus menanggung akibat kesalahan mereka; itulah suatu
sajian, korban penghapus dosa dan korban penebus sa- ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun.
lah, yang dibayar mereka kepada-Ku; itulah bagian maha Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah
kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. orang Israel, 24 sebab persembahan persepuluhan yang di10
Sebagai bagian maha kudus haruslah kamu memakan- persembahkan orang Israel kepada TUHAN sebagai pernya; semua orang laki-laki boleh memakannya; haruslah sembahan khusus Kuberikan kepada orang Lewi sebagai
itu bagian kudus bagimu. 11 Dan inipun adalah bagianmu: milik pusakanya; itulah sebabnya Aku telah berfirman tenpersembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, ter- tang mereka: Mereka tidak akan mendapat milik pusaka
masuk segala persembahan unjukan orang Israel; semua- di tengah-tengah orang Israel.” 25 TUHAN berfirman kenya itu Kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu pada Musa: 26 ”Lagi haruslah engkau berbicara kepada
laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau; orang Lewi dan berkata kepada mereka: Apabila kamu meitulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang nerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan
yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. 12 Segala yang Kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai miyang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari ang- lik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan segur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertama- bagian dari padanya sebagai persembahan khusus kepada
nya dipersembahkan mereka kepada TUHAN, Aku ber- TUHAN, yakni persembahan persepuluhanmu dari perikan kepadamu. 13 Hulu hasil dari segala yang tumbuh di sembahan persepuluhan itu, 27 dan persembahan itu akan
tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada TUHAN diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seadalah juga bagianmu; setiap orang yang tahir dari se- perti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti
isi rumahmu boleh memakannya. 14 Semua yang dikhu- hasil dari tempat pemerasan anggur. 28 Secara demikian
suskan bagi TUHAN di antara orang Israel menjadi ba- kamupun harus mempersembahkan sebagai persembahan
gianmu. 15 Semua yang terdahulu lahir dari kandungan khusus kepada TUHAN sebagian dari segala persembahan
segala yang hidup, yang dipersembahkan mereka kepada persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel.
TUHAN, baik dari manusia maupun dari binatang, ada- Dan yang dipersembahkan dari padanya sebagai persemlah bagianmu; hanya haruslah kamu menebus anak sulung bahan khusus kepada TUHAN haruslah kamu serahkan
manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kepada imam Harun. 29 Dari segala yang diserahkan kepakamu tebus. 16 Mengenai uang tebusannya, dari sejak beru- damu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, harus-
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lah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada TUHAN, sebagai bagian kudus dari padanya.
30
Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka: Apabila
kamu mengkhususkan yang terbaik dari padanya, maka
bagi orang Lewi haruslah hal itu dihitungkan sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur;
31
kamu boleh memakannya di setiap tempat, kamu dan
seisi rumahmu, sebab upahmulah itu, untuk membalas pekerjaanmu di Kemah Pertemuan. 32 Dan dalam hal itu
kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal
kamu mengkhususkan yang terbaik dari padanya; demikianlah kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahanpersembahan kudus orang Israel, dan kamu tidak akan
mati.”

19TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:

2

”Inilah
ketetapan hukum yang diperintahkan TUHAN dengan berfirman: Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka
membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya dan yang belum
pernah kena kuk. 3 Dan haruslah kamu memberikannya
kepada imam Eleazar, maka lembu itu harus dibawa ke
luar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam.
4
Kemudian imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya
sedikit dari darah lembu itu, lalu haruslah ia memercikkan
sedikit ke arah sebelah depan Kemah Pertemuan sampai
tujuh kali. 5 Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam; kulitnya, dagingnya dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. 6 Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop
dan kain kirmizi dan melemparkannya ke tengah-tengah
api yang membakar habis lembu itu. 7 Kemudian haruslah
imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air, sesudah itu masuk ke tempat perkemahan, dan
imam itu najis sampai matahari terbenam. 8 Orang yang
membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya
dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam. 9 Maka seorang yang tahir
haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya
pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan,
supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel
untuk membuat air pentahiran; itulah penghapus dosa.
10
Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah
mencuci pakaiannya, dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi
orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengahtengahmu. 11 Orang yang kena kepada mayat, ia najis tujuh hari lamanya. 12 Ia harus menghapus dosa dari dirinya
dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang
ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir
pada hari yang ketujuh. 13 Setiap orang yang kena kepada
mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, dan tidak
menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan Kemah Suci

TUHAN, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel;
karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka
ia najis; kenajisannya masih melekat padanya. 14 Inilah hukumnya, apabila seseorang mati dalam suatu kemah: setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang
di dalam kemah itu najis tujuh hari lamanya; 15 setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat
di atasnya adalah najis. 16 Juga setiap orang yang di padang, yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh
pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis tujuh
hari lamanya. 17 Bagi orang yang najis haruslah diambil
sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir.
18
Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop,
mencelupkannya ke dalam air itu dan memercikkannya ke
atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orangorang yang ada di sana, dan ke atas orang yang telah kena
kepada tulang-tulang, atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat, atau kepada kubur itu; 19 orang
yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh,
dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus
dosa orang itu; dan orang yang najis itu haruslah mencuci
pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia
tahir pada waktu matahari terbenam. 20 Tetapi orang yang
telah najis, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang
itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus TUHAN; air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis.
21
Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk
selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penyuci
itu, ia harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena
kepada air penyuci itu, ia menjadi najis sampai matahari
terbenam. 22 Segala yang diraba orang yang najis itu menjadi najis dan orang yang kena kepadanya menjadi najis
juga sampai matahari terbenam.”

20

Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat
itu, ke padang gurun Zin, dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miryam di situ
dan dikuburkan di situ. 2 Pada suatu kali, ketika tidak
ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni
Musa dan Harun, 3 dan bertengkarlah bangsa itu dengan
Musa, katanya: ”Sekiranya kami mati binasa pada waktu
saudara-saudara kami mati binasa di hadapan TUHAN!
4
Mengapa kamu membawa jemaah TUHAN ke padang
gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ?
5
Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, untuk
membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat
menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan
air minumpun tidak ada?” 6 Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu Kemah Pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan TUHAN kepada me-
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reka. 7 TUHAN berfirman kepada Musa: 8 ”Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul; katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya; demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya.” 9 Lalu
Musa mengambil tongkat itu dari hadapan TUHAN, seperti yang diperintahkan-Nya kepadanya. 10 Ketika Musa
dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit
batu itu, berkatalah ia kepada mereka: ”Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?” 11 Sesudah itu
Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu
itu dengan tongkatnya dua kali, maka keluarlah banyak
air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum.
12
Tetapi TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun: ”Karena kamu tidak percaya kepada-Ku dan tidak menghormati kekudusan-Ku di depan mata orang Israel, itulah
sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk
ke negeri yang akan Kuberikan kepada mereka.” 13 Itulah
mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan
TUHAN dan Ia menunjukkan kekudusan-Nya di antara
mereka. 14 Kemudian Musa mengirim utusan dari Kadesh
kepada raja Edom dengan pesan: ”Beginilah perkataan
saudaramu Israel: Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, 15 bahwa nenek moyang kami pergi ke
Mesir, dan kami lama diam di Mesir dan kami dan nenek
moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir;
16
bahwa kami berteriak kepada TUHAN, dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di
Kadesh, sebuah kota di tepi perbatasanmu. 17 Izinkanlah
kiranya kami melalui negerimu; kami tidak akan berjalan
melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu dan kami
tidak akan minum air sumurmu; jalan besar saja akan
kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke
kiri, sampai kami melalui batas daerahmu.” 18 Tetapi orang
Edom berkata kepada mereka: ”Tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu
dengan pedang!” 19 Lalu berkatalah orang Israel kepadanya: ”Kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika
kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan
membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja.” 20 Tetapi jawab mereka: ”Tidak
boleh kamu lalu.” Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. 21 Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. 22 Setelah mereka berangkat dari Kadesh, sampailah segenap umat Israel ke
gunung Hor. 23 Lalu berkatalah TUHAN kepada Musa
dan Harun dekat gunung Hor, di perbatasan tanah Edom:
24
”Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang Kuberikan kepada
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orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titah-Ku dekat mata air Meriba. 25 Panggillah Harun
dan Eleazar, anaknya, dan bawalah mereka naik ke gunung
Hor; 26 tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu
kepada Eleazar, anaknya, kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana.” 27 Lalu
Musa melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN. Mereka naik ke gunung Hor sedang segenap umat itu memandangnya. 28 Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar, anaknya. Lalu matilah Harun
di puncak gunung itu, kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. 29 Ketika segenap umat itu melihat,
bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun tiga puluh hari lamanya.

21

Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di Tanah Negeb, mendengar, bahwa Israel datang dari jalan
Atarim, lalu ia berperang melawan Israel, dan diangkutnya
beberapa orang tawanan dari pada mereka. 2 Maka bernazarlah orang Israel kepada TUHAN, katanya: ”Jika Engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami,
kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa.”
3
TUHAN mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu; kemudian orang-orang itu
dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. 4 Setelah mereka berangkat dari gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau
untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak
dapat lagi menahan hati di tengah jalan. 5 Lalu mereka
berkata-kata melawan Allah dan Musa: ”Mengapa kamu
memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di
padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah
muak.” 6 Lalu TUHAN menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak
dari orang Israel yang mati. 7 Kemudian datanglah bangsa
itu mendapatkan Musa dan berkata: ”Kami telah berdosa,
sebab kami berkata-kata melawan TUHAN dan engkau;
berdoalah kepada TUHAN, supaya dijauhkan-Nya ularular ini dari pada kami.” Lalu Musa berdoa untuk bangsa
itu. 8 Maka berfirmanlah TUHAN kepada Musa: ”Buatlah
ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang; maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup.” 9 Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya
pada sebuah tiang; maka jika seseorang dipagut ular, dan
ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup.
10
Kemudian berangkatlah orang Israel, lalu berkemah di
Obot. 11 Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah
dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. 12 Dari situ berangkatlah mereka, lalu
berkemah di lembah Zered. 13 Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab
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dan orang Amori. 14 Itulah sebabnya dikatakan dalam
kitab peperangan TUHAN: ”Waheb di Sufa dan lembahlembah ke sungai Arnon, 15 dan lereng lembah-lembah; lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar,
dan bersandar pada batas daerah Moab.” 16 Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana TUHAN berfirman kepada Musa: ”Kumpulkanlah bangsa itu, maka Aku akan
memberikan air kepada mereka.” 17 Pada waktu itu orang
Israel menyanyikan nyanyian ini: ”Berbual-buallah, hai sumur! Mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan karena
sumur yang digali oleh raja-raja, 18 yang dikorek oleh kaum
bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat
kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka.” Dan dari padang gurun mereka ke Matana; 19 dari Matana ke Nahaliel; dari Nahaliel ke Bamot; 20 dari Bamot ke lembah yang
di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap Padang Belantara. 21 Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, dengan pesan:
22
”Izinkanlah kami melalui negerimu; kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, kami tidak akan minum air sumurmu, di jalan besar saja kami akan berjalan, sampai kami melalui batas
daerahmu.” 23 Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel
berjalan melalui daerahnya, bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya, lalu keluar ke padang gurun menghadapi
orang Israel, dan sesampainya di Yahas berperanglah ia
melawan orang Israel. 24 Tetapi orang Israel mengalahkan
dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada bani
Amon, sebab batas daerah bani Amon itu kuat. 25 Dan
orang Israel merebut segala kota itu, lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori, di Hesybon dan segala
anak kotanya. 26 Sebab Hesybon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori; raja ini tadinya berperang melawan
raja Moab yang lalu, dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon. 27 Itulah sebabnya
penyair-penyair berkata: ”Datanglah ke Hesybon, baiklah
dibangun dan baiklah diperkuat kota kediaman Sihon itu!
28
Sebab api keluar dari Hesybon, nyala dari kota kediaman
Sihon, yang memakan habis Ar-Moab, yang berkuasa atas
bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon. 29 Celakalah engkau, ya Moab; binasa engkau, ya bangsa Kamos! Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian,
dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan kepada Sihon, raja orang Amori. 30 Kita telah menembaki mereka,
Hesybon binasa sampai ke Dibon, dan kita menanduskannya sampai ke Nofah, yang terbentang sampai ke Medeba.”
31
Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori.
32
Setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaezer,
mereka merebut segala anak kota Yaezer dan menghalau
orang-orang Amori yang ada di situ. 33 Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan. Lalu Og, raja
Basan, beserta segala rakyatnya maju ke Edrei menjumpai mereka untuk berperang. 34 Tetapi TUHAN berfirman

kepada Musa: ”Janganlah takut kepadanya, sebab Aku
menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya
ke dalam tanganmu, dan haruslah kaulakukan kepadanya
seperti yang kaulakukan kepada Sihon, raja orang Amori,
yang diam di Hesybon.” 35 Maka mereka mengalahkan dia
dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorangpun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas; lalu
mereka menduduki negerinya.

22

Kemudian berangkatlah orang Israel, dan berkemah
di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yerikho. 2 Balak bin Zipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. 3 Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab karena
orang Israel. 4 Lalu berkatalah orang Moab kepada para
tua-tua Midian: ”Tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti
lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang.” Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi
raja Moab. 5 Raja ini mengirim utusan kepada Bileam
bin Beor, ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri
teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia, dengan
pesan: ”Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir;
sungguh, sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan
mereka sedang berkemah di depanku. 6 Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih
kuat dari padaku; mungkin aku sanggup mengalahkannya
dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu: siapa
yang kauberkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kaukutuk, dia kena kutuk.” 7 Lalu berangkatlah para tua-tua
Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung; setelah mereka sampai kepada
Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. 8 Lalu
berkatalah Bileam kepada mereka: ”Bermalamlah di sini
pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu,
sesuai dengan apa yang akan difirmankan TUHAN kepadaku.” Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada
Bileam. 9 Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta
berfirman: ”Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?” 10 Dan berkatalah Bileam kepada Allah:
”Balak bin Zipor, raja Moab, mengutus orang kepadaku
dengan pesan: 11 Ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari
Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya; karena itu,
datanglah, serapahlah mereka bagiku, mungkin aku akan
sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka.” 12 Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam: ”Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati.” 13 Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak: ”Pulanglah ke negerimu, sebab TUHAN tidak mengizinkan aku pergi bersamasama dengan kamu.” 14 Lalu berangkatlah pemuka-pemuka
Moab itu dan setelah mereka sampai kepada Balak, berka-
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talah mereka: ”Bileam menolak datang bersama-sama de- tutlah ia dan sujud. 32 Berfirmanlah Malaikat TUHAN
ngan kami.” 15 Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka kepadanya: ”Apakah sebabnya engkau memukul keledalebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. 16 Setelah
imu sampai tiga kali? Lihat, Aku keluar sebagai lawanmu,
mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepada- sebab jalan ini pada pemandangan-Ku menuju kepada kenya: ”Beginilah kata Balak bin Zipor: Janganlah biarkan binasaan. 33 Ketika keledai ini melihat Aku, telah tiga kali
dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, 17 sebab ia menyimpang dari hadapan-Ku; jika ia tidak menyimaku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun pang dari hadapan-Ku, tentulah engkau yang Kubunuh
yang kauminta dari padaku, aku akan mengabulkannya. pada waktu itu juga dan dia Kubiarkan hidup.” 34 Lalu
Datanglah, dan serapahlah bangsa itu bagiku.” 18 Tetapi berkatalah Bileam kepada Malaikat TUHAN: ”Aku telah
Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak: ”Sekali- berdosa, karena aku tidak mengetahui, bahwa Engkau ini
pun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal
penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu, yang kecil itu jahat di mata-Mu, aku mau pulang.” 35 Tetapi Malaiatau yang besar, yang melanggar titah TUHAN, Allahku. kat TUHAN berfirman kepada Bileam: ”Pergilah bersama19
Oleh sebab itu, baiklah kamupun tinggal di sini pada sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan
malam ini, supaya aku tahu, apakah pula yang akan di- yang akan Kukatakan kepadamu harus kaukatakan.” Sefirmankan TUHAN kepadaku.” 20 Datanglah Allah kepada sudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemukaBileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya: ”Ji- pemuka Balak itu. 36 Ketika Balak mendengar, bahwa Bikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk me- leam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke Kota
manggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama de- Moab di perbatasan sungai Arnon, pada ujung perbatasan
ngan mereka, tetapi hanya apa yang akan Kufirmankan itu. 37 Dan berkatalah Balak kepada Bileam: ”Bukankah
kepadamu harus kaulakukan.” 21 Lalu bangunlah Bileam aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapapada waktu pagi, dipelanainyalah keledainya yang betina, kah engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah
dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. tidak sanggup aku memberi upahmu?” 38 Tetapi berkata22
Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan ber- lah Bileam kepada Balak: ”Ini aku sudah datang kepadirilah Malaikat TUHAN di jalan sebagai lawannya. Bi- damu sekarang; tetapi akan mungkinkah aku dapat mengleam mengendarai keledainya yang betina dan dua orang atakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dabujangnya ada bersama-sama dengan dia. 23 Ketika kele- lam mulutku, itulah yang akan kukatakan.” 39 Lalu pergidai itu melihat Malaikat TUHAN berdiri di jalan, dengan lah Bileam bersama-sama dengan Balak dan sampailah mepedang terhunus di tangan-Nya, menyimpanglah keledai reka ke Kiryat-Huzot. 40 Balak mengorbankan beberapa
itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memu- ekor lembu sapi dan kambing domba dan mengirimkan sekul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. bagian kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka yang
24
Kemudian pergilah Malaikat TUHAN berdiri pada jalan bersama-sama dengan dia. 41 Keesokan harinya Balak mengyang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok ambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dari
sebelah-menyebelah. 25 Ketika keledai itu melihat Mala- situ dilihatnyalah bagian yang paling ujung dari bangsa Isikat TUHAN, ditekankannyalah dirinya kepada tembok, rael.
sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia
memukulnya pula. 26 Berjalanlah pula Malaikat TUHAN
Lalu berkatalah Bileam kepada Balak: ”Dirikanlah
terus dan berdirilah Ia pada suatu tempat yang sempit,
bagiku di sini tujuh mezbah dan siapkanlah bagiku di sini
yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau
tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan.”
ke kiri. 27 Melihat Malaikat TUHAN meniaraplah kele- 2
Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam, maka
dai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitBalak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan
lah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan
dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. 3 Sesudah
tongkat. 28 Ketika itu TUHAN membuka mulut keledai
itu berkatalah Bileam kepada Balak: ”Berdirilah di samitu, sehingga ia berkata kepada Bileam: ”Apakah yang
ping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi; mungkulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku tiga
kin TUHAN akan datang menemui aku, dan perkataan
kali?” 29 Jawab Bileam kepada keledai itu: ”Karena engapapun yang dinyatakan-Nya kepadaku, akan kuberitakau mempermain-mainkan aku; seandainya ada pedang di
hukan kepadamu.” Lalu pergilah ia ke atas sebuah butanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang.” 30 Tetapi
kit yang gundul. 4 Maka Allah menemui Bileam, lalu Bikeledai itu berkata kepada Bileam: ”Bukankah aku ini keleam berkata kepada-Nya: ”Ketujuh mezbah itu telah kuledaimu yang kautunggangi selama hidupmu sampai sekaatur, dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan serang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?” Jaekor
domba jantan di atas setiap mezbah.” 5 Kemudian
wabnya: ”Tidak.” 31 Kemudian TUHAN menyingkapkan
TUHAN menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan
mata Bileam; dilihatnyalah Malaikat TUHAN dengan peberfirman: ”Kembalilah kepada Balak dan katakanlah dedang terhunus di tangan-Nya berdiri di jalan, lalu berlumikian.” 6 Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri
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di situ di samping korban bakarannya, bersama dengan
semua pemuka Moab. 7 Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya: ”Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak,
raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur: Datanglah,
katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah, kutuklah
Israel. 8 Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk TUHAN? 9 Sebab dari puncak gunung-gunung batu
aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak
mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. 10 Siapakah
yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati
seperti matinya orang-orang jujur dan sekiranya ajalku
seperti ajal mereka!” 11 Lalu berkatalah Balak kepada Bileam: ”Apakah yang kaulakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka.” 12 Tetapi ia menjawab:
”Bukankah aku harus berawas-awas, supaya mengatakan
apa yang ditaruh TUHAN ke dalam mulutku?” 13 Lalu Balak berkata kepadanya: ”Baiklah pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu; engkau akan melihat hanya bagiannya
yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kaulihat;
serapahlah mereka dari situ bagiku.” 14 Lalu dibawanyalah dia ke Padang Pengintai, ke puncak gunung Pisga; ia
mendirikan tujuh mezbah dan mempersembahkan seekor
lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. 15 Kemudian berkatalah ia kepada Balak: ”Berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku
hendak bertemu dengan TUHAN di situ.” 16 Lalu TUHAN
menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya, dan berfirman: ”Kembalilah kepada Balak dan
katakanlah demikian.” 17 Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersamasama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak
kepadanya: ”Apakah yang difirmankan TUHAN?” 18 Lalu
diucapkannyalah sanjaknya, katanya: ”Bangunlah, hai Balak, dan dengarlah; pasanglah telingamu mendengarkan
aku, ya anak Zipor. 19 Allah bukanlah manusia, sehingga
Ia berdusta bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal.
Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? 20 Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. 21 Tidak ada
ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. TUHAN,
Allah mereka, menyertai mereka, dan sorak-sorak karena
Raja ada di antara mereka. 22 Allah, yang membawa mereka keluar dari Mesir, adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan, 23 sebab tidak ada mantera
yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang
mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan
kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang

diperbuat Allah: 24 Lihat, suatu bangsa, yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegak seperti singa
jantan, yang tidak membaringkan dirinya, sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya.” 25 Lalu berkatalah Balak kepada Bileam: ”Jika
sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya.” 26 Tetapi Bileam menjawab Balak: ”Bukankah telah kukatakan kepadamu: Segala yang akan difirmankan TUHAN, itulah yang akan
kulakukan.” 27 Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam:
”Marilah aku akan membawa engkau ke tempat lain; mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerapah mereka bagiku dari tempat itu.” 28 Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor, yang menghadap Padang
Belantara. 29 Berkatalah Bileam kepada Balak: ”Dirikanlah bagiku di sini tujuh mezbah dan siapkanlah di sini
bagiku tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba
jantan.” 30 Lalu Balak melakukan seperti yang dikatakan
Bileam, maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan
dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu.
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Ketika dilihat Bileam, bahwa baik di mata TUHAN
untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda
lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan
mukanya ke arah padang gurun. 2 Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia.
3
Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya: ”Tutur kata
Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya;
4
tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Mahakuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. 5 Alangkah indahnya kemahkemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu,
hai Israel! 6 Sebagai lembah yang membentang semuanya; sebagai taman di tepi sungai; sebagai pohon gaharu
yang ditanam TUHAN; sebagai pohon aras di tepi air.
7
Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air
banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag,
dan kerajaannya akan dimuliakan. 8 Allah, yang membawa
mereka keluar dari Mesir, adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi
lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka
akan dihancurkannya dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. 9 Ia meniarap dan merebahkan diri
sebagai singa jantan, dan sebagai singa betina; siapakah
yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang
memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau!” 10 Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap
Bileam dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia
kepada Bileam: ”Untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai tiga kali engkau memberkati mereka. 11 Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu; aku telah berkata kepadamu
aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu,
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tetapi TUHAN telah mencegah engkau memperolehnya.” datanglah salah seorang Israel membawa seorang perem12
Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak: ”Bukankah te- puan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa
lah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kaukirim dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan
kepadaku: 13 Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas di depan pintu Kemah Pertemuan. 7 Ketika hal itu dilihat
dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melang- oleh Pinehas, anak Eleazar, anak imam Harun, bangunlah
gar titah TUHAN dengan berbuat baik atau jahat atas ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah
kemauanku sendiri; apa yang akan difirmankan TUHAN, tombak di tangannya, 8 mengejar orang Israel itu sampai ke
itulah yang akan kukatakan. 14 Dan sekarang, aku ini ruang tengah, dan menikam mereka berdua, yakni orang
sudah hendak pergi kepada bangsaku; marilah kuberita- Israel dan perempuan itu, pada perutnya. Maka berhenhukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu ke- tilah tulah itu menimpa orang Israel. 9 Orang yang mati
pada bangsamu di kemudian hari.” 15 Lalu diucapkannya- karena tulah itu ada dua puluh empat ribu orang banyaklah sanjaknya, katanya: ”Tutur kata Bileam bin Beor, tu- nya. 10 TUHAN berfirman kepada Musa: 11 ”Pinehas, anak
tur kata orang yang terbuka matanya; 16 tutur kata orang Eleazar, anak imam Harun, telah menyurutkan murka-Ku
yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh penge- dari pada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela
nalan akan Yang Mahatinggi, yang melihat penglihatan kehormatan-Ku di tengah-tengah mereka, sehingga tidadari Yang Mahakuasa, sambil rebah, namun dengan mata klah Kuhabisi orang Israel dalam cemburu-Ku. 12 Sebab
tersingkap. 17 Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang; itu katakanlah: Sesungguhnya Aku berikan kepadanya peraku memandang dia, tetapi bukan dari dekat; bintang ter- janjian keselamatan yang dari pada-Ku 13 untuk menjadi
bit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia
meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan se- dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat memmua anak Set. 18 Maka Edom akan menjadi tanah pendu- bela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi
dukan dan Seir akan menjadi tanah pendudukan--musuh- orang Israel.” 14 Nama orang Israel yang mati terbunuh
musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan- bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri
perbuatan yang gagah perkasa, 19 dan dari Yakub akan bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon, 15 dan
timbul seorang penguasa, yang akan membinasakan orang- nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Koorang yang melarikan diri dari kota.” 20 Ketika ia meli- zbi binti Zur; Zur itu adalah seorang kepala kaum--yaitu
hat orang Amalek, diucapkannyalah sanjaknya, katanya: puak--di Midian. 16 Kemudian berfirmanlah TUHAN ke”Yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, te- pada Musa: 17 ”Lawanlah orang Midian itu, dan tewaskatapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan.” 21 Ketika nlah mereka, 18 sebab mereka telah melawan kamu dengan
ia melihat orang Keni, diucapkannyalah sanjaknya, kata- daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam
nya: ”Kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit hal Peor dan dalam hal Kozbi, saudara mereka, yakni anak
batu sarangmu, 22 namun orang Keni akan hapus; berapa perempuan seorang pemimpin Midian; Kozbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu.”
lama lagi maka Asyur akan menawan engkau?” 23 Diucapkannyalah
juga sanjaknya, katanya: ”Celaka! Siapakah yang akan
hidup, apabila Allah melakukan hal itu? 24 Tetapi kapalSesudah tulah itu berfirmanlah TUHAN kepada Musa
kapal akan datang dari pantai orang Kitim, mereka akan
dan kepada Eleazar, anak imam Harun: 2 ”Hitunglah jummenindas Asyur dan menindas Heber, lalu iapun juga akan
lah segenap umat Israel, yang berumur dua puluh tahun
sampai kepada kebinasaan.” 25 Lalu bersiaplah Bileam dan
ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup
pulang ke tempat kediamannya; dan Balakpun pergilah
berperang di antara orang Israel.” 3 Lalu berkatalah Musa
juga.
dan imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi
sungai Yordan dekat Yerikho: 4 ”Hitunglah jumlah semua
Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa orang yang berumur dua puluh tahun ke atas!” --seperti
itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. 2 Perempuanyang diperintahkan TUHAN kepada Musa. Inilah orang
perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan Israel yang telah keluar dari tanah Mesir: 5 Ruben ialah
bagi allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban anak sulung Israel; bani Ruben ialah dari Henokh kaum
itu dan menyembah allah orang-orang itu. 3 Ketika Israel orang Henokh; dari Palu kaum orang Palu; 6 dari Hezron
berpasangan dengan Baal-Peor, bangkitlah murka TUHAN kaum orang Hezron dan dari Karmi kaum orang Karmi.
terhadap Israel; 4 lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 7 Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang
”Tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan dicatat dari mereka berjumlah empat puluh tiga ribu tujuh
gantunglah mereka di hadapan TUHAN di tempat terang, ratus tiga puluh orang. 8 Adapun anak Palu ialah Eliab,
supaya murka TUHAN yang bernyala-nyala itu surut dari 9 dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram.
pada Israel.” 5 Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat
Israel: ”Baiklah masing-masing kamu membunuh orang- itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan
orangnya yang telah berpasangan dengan Baal-Peor.” 6 Kebetulan
Harun dalam kumpulan Korah, ketika mereka membantah
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TUHAN, 10 tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan
mereka bersama-sama dengan Korah, ketika kumpulan itu
mati, ketika kedua ratus lima puluh orang itu dimakan
api, sehingga mereka menjadi peringatan. 11 Tetapi anakanak Korah tidaklah mati. 12 Bani Simeon, menurut kaum
mereka, ialah: dari Nemuel kaum orang Nemuel; dari Yamin kaum orang Yamin; dari Yakhin kaum orang Yakhin;
13
dari Zerah kaum orang Zerah dan dari Saul kaum orang
Saul. 14 Itulah kaum-kaum orang Simeon, dua puluh dua
ribu dua ratus orang banyaknya. 15 Bani Gad, menurut
kaum mereka, ialah: dari Zefon kaum orang Zefon; dari
Hagi kaum orang Hagi; dari Syuni kaum orang Syuni;
16
dari Ozni kaum orang Ozni, dari Eri kaum orang Eri;
17
dari Arod kaum orang Arod dan dari Areli kaum orang
Areli. 18 Itulah kaum-kaum bani Gad, dan orang-orang
yang dicatat dari mereka berjumlah empat puluh ribu lima
ratus orang. 19 Anak-anak Yehuda ialah: Er dan Onan;
tetapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan. 20 Bani
Yehuda, menurut kaum mereka, ialah: dari Syela kaum
orang Syela; dari Peres kaum orang Peres dan dari Zerah kaum orang Zerah. 21 Bani Peres ialah: dari Hezron
kaum orang Hezron dan dari Hamul kaum orang Hamul.
22
Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah tujuh puluh enam ribu lima ratus orang. 23 Bani Isakhar, menurut kaum mereka, ialah:
dari Tola kaum orang Tola; dari Pua kaum orang Pua;
24
dari Yasub kaum orang Yasub dan dari Simron kaum
orang Simron. 25 Itulah kaum-kaum Isakhar, dan orangorang yang dicatat dari mereka, berjumlah enam puluh
empat ribu tiga ratus orang. 26 Bani Zebulon, menurut
kaum mereka, ialah: dari Sered kaum orang Sered; dari
Elon kaum orang Elon dan dari Yahleel kaum orang Yahleel. 27 Itulah kaum-kaum orang Zebulon, dan orang-orang
yang dicatat dari mereka berjumlah enam puluh ribu lima
ratus orang. 28 Keturunan Yusuf, menurut kaum mereka,
ialah orang Manasye dan orang Efraim. 29 Bani Manasye
ialah: dari Makhir kaum orang Makhir; dan Makhir beranakkan Gilead; dari Gilead kaum orang Gilead. 30 Inilah
bani Gilead: dari Iezer kaum orang Iezer; dari Helek kaum
orang Helek; 31 dari Asriel kaum orang Asriel; dari Sekhem
kaum orang Sekhem; 32 dari Semida kaum orang Semida
dan dari Hefer kaum orang Hefer. 33 Adapun Zelafehad
bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak
perempuan saja, dan nama anak-anak perempuan Zelafehad ialah Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirza. 34 Itulah
kaum-kaum Manasye, dan orang-orang yang dicatat dari
mereka berjumlah lima puluh dua ribu tujuh ratus orang.
35
Inilah bani Efraim, menurut kaum mereka: dari Sutelah kaum orang Sutelah; dari Bekher kaum orang Bekher
dan dari Tahan kaum orang Tahan. 36 Dan inilah bani Sutelah: dari Eran kaum orang Eran. 37 Itulah kaum-kaum
bani Efraim, dan orang-orang yang dicatat dari mereka
berjumlah tiga puluh dua ribu lima ratus orang banyaknya. Itulah bani Yusuf menurut kaum mereka. 38 Bani

Benyamin, menurut kaum mereka, ialah: dari Bela kaum
orang Bela; dari Asybel kaum orang Asybel; dari Ahiram
kaum orang Ahiram; 39 dari Sefufam kaum orang Sefufam dan dari Hufam kaum orang Hufam. 40 Dan anakanak Bela ialah Ared dan Naaman; dari Ared kaum orang
Ared dan dari Naaman kaum orang Naaman. 41 Itulah
bani Benyamin menurut kaum mereka, dan orang-orang
yang dicatat dari mereka berjumlah empat puluh lima ribu
enam ratus orang. 42 Inilah bani Dan, menurut kaum mereka: dari Suham kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum
Dan menurut kaum mereka. 43 Segala kaum orang Suham,
orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah enam puluh empat ribu empat ratus orang. 44 Bani Asyer, menurut kaum mereka, ialah: dari Yimna kaum orang Yimna;
dari Yiswi kaum orang Yiswi dan dari Beria kaum orang
Beria. 45 Mengenai bani Beria: dari Heber kaum orang
Heber dan dari Malkiel kaum orang Malkiel. 46 Dan nama
anak perempuan Asyer ialah Serah. 47 Itulah kaum-kaum
bani Asyer, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah lima puluh tiga ribu empat ratus orang. 48 Bani
Naftali, menurut kaum mereka, ialah: dari Yahzeel kaum
orang Yahzeel; dari Guni kaum orang Guni; 49 dari Yezer
kaum orang Yezer dan dari Syilem kaum orang Syilem.
50
Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka, dan
orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah empat
puluh lima ribu empat ratus orang. 51 Itulah orang-orang
yang dicatat dari orang Israel, enam ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh orang banyaknya. 52 TUHAN berfirman kepada Musa: 53 ”Kepada suku-suku itulah harus
dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut namanama yang dicatat; 54 kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar dan
kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan
milik pusaka yang kecil; kepada setiap suku sesuai dengan
jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan
milik pusaka. 55 Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan
membuang undi; menurut nama suku-suku nenek moyang
mereka haruslah mereka mendapat milik pusaka; 56 seperti
yang ditunjukkan undian haruslah dibagikan milik pusaka
setiap suku, di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya.” 57 Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi,
menurut kaum mereka: dari Gerson kaum orang Gerson;
dari Kehat kaum orang Kehat dan dari Merari kaum orang
Merari. 58 Inilah kaum-kaum Lewi: kaum orang Libni,
kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi
dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakkan Amram. 59 Dan nama isteri Amram ialah Yokhebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir; dan bagi
Amram perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan
Miryam, saudara mereka yang perempuan. 60 Pada Harun
lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. 61 Tetapi Nadab dan Abihu mati, ketika mereka mempersembahkan
persembahan api yang asing ke hadapan TUHAN. 62 Dan
orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah dua pu-
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luh tiga ribu orang, semuanya laki-laki, yang berumur satu
bulan ke atas, sebab mereka tidak dicatat bersama-sama
dengan orang Israel, karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. 63 Itulah orangorang yang dicatat oleh Musa dan imam Eleazar, ketika
keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di
tepi sungai Yordan dekat Yerikho. 64 Di antara mereka tidak ada terdapat seorangpun yang dicatat Musa dan imam
Harun, ketika keduanya mencatat orang Israel di padang
gurun Sinai 65 sebab TUHAN telah berfirman tentang mereka: ”Pastilah mereka mati di padang gurun.” Dari mereka itu tidak ada seorangpun yang masih tinggal hidup
selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun.

27

Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehad bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye dari
kaum Manasye bin Yusuf--nama anak-anaknya itu adalah: Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirza-- 2 dan berdiri di
depan Musa dan imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu Kemah Pertemuan,
serta berkata: 3 ”Ayah kami telah mati di padang gurun,
walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan TUHAN, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak
mempunyai anak laki-laki. 4 Mengapa nama ayah kami
harus hapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena ia
tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami.” 5 Lalu Musa
menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan TUHAN.
6
Maka berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 7 ”Perkataan
anak-anak perempuan Zelafehad itu benar; memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di
tengah-tengah saudara-saudara ayahnya; engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. 8 Dan
kepada orang Israel engkau harus berkata: Apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka
haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. 9 Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan
milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang lakilaki. 10 Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara
lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya
itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. 11 Dan apabila
ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka
haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada
kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya.” Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum
bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 12 TUHAN berfirman kepada Musa: ”Naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang
Kuberikan kepada orang Israel. 13 Sesudah engkau memandangnya, maka engkaupun juga akan dikumpulkan
kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu,
dahulu. 14 Karena pada waktu pembantahan umat itu di
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padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titah-Ku untuk menyatakan kekudusan-Ku di depan
mata mereka dengan air itu.” Itulah mata air Meriba dekat Kadesh di padang gurun Zin. 15 Lalu berkatalah Musa
kepada TUHAN: 16 ”Biarlah TUHAN, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang 17 yang
mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat TUHAN
jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala.” 18 Lalu TUHAN berfirman kepada Musa:
”Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, 19 suruhlah ia berdiri di depan
imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu
20
dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. 21 Ia harus berdiri
di depan imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan TUHAN; atas titahnya
mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk,
ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu.” 22 Maka
Musa melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di
depan imam Eleazar dan di depan segenap umat itu, 23 lalu
ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan TUHAN
dengan perantaraan Musa.

28TUHAN berfirman kepada Musa:

2

”Perintahkanlah
kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu
mempersembahkan persembahan-persembahan kepada-Ku
sebagai santapan-Ku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi-Ku. 3 Katakanlah kepada mereka:
Inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan
kepada TUHAN: dua ekor domba berumur setahun yang
tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap; 4 domba yang satu haruslah kauolah pada waktu pagi,
domba yang lain haruslah kauolah pada waktu senja. 5 Juga
sepersepuluh efa tepung yang terbaik untuk korban sajian,
diolah dengan seperempat hin minyak tumbuk. 6 Itulah
korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di
atas gunung Sinai menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi TUHAN. 7 Dan korban curahannya ialah seperempat hin untuk setiap domba; curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan
bagi TUHAN di tempat kudus. 8 Dan domba yang lain
haruslah kauolah pada waktu senja; sama seperti korban
sajian pada waktu pagi dan sama seperti korban curahannya haruslah engkau mengolahnya sebagai korban apiapian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN.” 9 ”Pada
hari Sabat: dua ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan dua persepuluh efa tepung yang terbaik
sebagai korban sajian, diolah dengan minyak, serta dengan korban curahannya. 10 Itulah korban bakaran Sabat

135
pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. 11 Pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada TUHAN: dua ekor lembu jantan muda, seekor domba
jantan, tujuh ekor domba berumur setahun yang tidak
bercela, 12 dan juga tiga persepuluh efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak, untuk
tiap-tiap lembu jantan, serta dua persepuluh efa tepung
yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak,
untuk domba jantan yang seekor itu, 13 serta sepersepuluh efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak, untuk tiap-tiap domba; itulah suatu
korban bakaran, bau yang menyenangkan, suatu korban
api-apian bagi TUHAN. 14 Dan korban-korban curahannya
haruslah untuk seekor lembu jantan setengah hin anggur,
untuk seekor domba jantan sepertiga hin dan untuk seekor domba seperempat hin. Itulah korban bakaran pada
setiap bulan baru dalam setahun. 15 Dan seekor kambing
jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa
bagi TUHAN, serta dengan korban curahannya, di samping korban bakaran yang tetap.” 16 ”Dalam bulan yang
pertama, pada hari yang keempat belas bulan itu, ada
Paskah bagi TUHAN. 17 Pada hari yang kelima belas bulan
itu ada hari raya; tujuh hari lamanya harus dimakan roti
yang tidak beragi. 18 Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, 19 dan haruslah kamu mempersembahkan kepada TUHAN sebagai korban api-apian, sebagai korban bakaran: dua ekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan tujuh ekor domba berumur setahun; haruslah kamu ambil yang tidak bercela. 20 Sebagai
korban sajiannya haruslah kamu olah tepung yang terbaik
diolah dengan minyak, yakni tiga persepuluh efa untuk seekor lembu jantan dan dua persepuluh efa untuk seekor
domba jantan; 21 sepersepuluh efa harus kauolah untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu. 22 Selanjutnya
seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu; 23 selain dari korban
bakaran pagi yang termasuk korban bakaran yang tetap
haruslah kamu mengolah semuanya itu. 24 Secara demikian
haruslah setiap hari selama tujuh hari kamu olah santapan
berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi
TUHAN; di samping korban bakaran yang tetap haruslah
itu diolah, serta dengan korban curahannya. 25 Dan pada
hari yang ketujuh haruslah kamu mengadakan pertemuan
yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 26 Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu
mempersembahkan korban sajian baru kepada TUHAN,
pada hari raya lepas tujuh minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 27 Pada waktu itu haruslah
kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran menjadi
bau yang menyenangkan bagi TUHAN: dua ekor lembu
jantan muda, seekor domba jantan, tujuh ekor domba ber-

umur setahun; 28 juga sebagai korban sajiannya: tepung
yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni tiga persepuluh
efa untuk setiap ekor lembu jantan, dua persepuluh efa
untuk domba jantan yang seekor itu, 29 sepersepuluh efa
untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu; 30 seekor
kambing jantan untuk mengadakan pendamaian bagimu.
31
Selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajiannya, haruslah kamu mengolah semuanya itu, serta dengan
korban-korban curahannya. Haruslah kamu ambil yang
tidak bercela.

29

Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal satu bulan
itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus,
maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat;
itulah hari peniupan serunai bagimu. 2 Pada waktu itu
haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi TUHAN: seekor lembu
jantan muda, seekor domba jantan, tujuh ekor domba berumur setahun yang tidak bercela; 3 juga sebagai korban
sajiannya: tepung yang terbaik, diolah dengan minyak,
yakni tiga persepuluh efa untuk lembu jantan itu, dua persepuluh efa untuk domba jantan itu 4 dan sepersepuluh efa
untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu; 5 dan
seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu, 6 selain dari korban
bakaran bulan baru serta dengan korban sajiannya, dan
korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya
dan korban-korban curahannya, sesuai dengan peraturannya, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban apiapian bagi TUHAN. 7 Pada hari yang kesepuluh bulan yang
ketujuh itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang
kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa, maka
tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. 8 Pada
waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban
bakaran kepada TUHAN, sebagai bau yang menyenangkan:
seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, tujuh
ekor domba berumur setahun; haruslah tidak bercela semuanya itu; 9 juga sebagai korban sajiannya: tepung yang
terbaik, diolah dengan minyak, yakni tiga persepuluh efa
untuk lembu jantan itu, dua persepuluh efa untuk domba
jantan yang seekor itu, 10 sepersepuluh efa untuk setiap
domba dari ketujuh ekor domba itu; 11 dan seekor kambing
jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari pada
korban penghapus dosa pembawa pendamaian dan korban
bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan
korban-korban curahannya. 12 Pada hari yang kelima belas
bulan yang ketujuh itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat; haruslah kamu mengadakan perayaan
bagi TUHAN, tujuh hari lamanya. 13 Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran,
sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi
TUHAN: tiga belas ekor lembu jantan muda, dua ekor
domba jantan, empat belas ekor domba berumur setahun;
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haruslah tidak bercela semuanya itu; 14 juga sebagai korban juh: tujuh ekor lembu jantan, dua ekor domba jantan, emsajiannya: tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, pat belas ekor domba berumur setahun yang tidak bercela,
yakni tiga persepuluh efa untuk setiap lembu dari ketiga 33 serta dengan korban sajiannya, dan korban-korban curabelas ekor lembu jantan itu, dua persepuluh efa untuk se- hannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk dombatiap domba dari kedua ekor domba jantan itu, 15 dan seper- domba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menusepuluh efa untuk setiap domba dari keempat belas ekor rut jumlah yang sesuai dengan peraturannya; 34 dan seedomba itu; 16 dan seekor kambing jantan sebagai korban kor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain
penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya
dengan korban sajiannya dan korban curahannya. 17 Pada dan korban curahannya. 35 Pada hari yang kedelapan hahari yang kedua: dua belas ekor lembu jantan muda, dua ruslah kamu mengadakan perkumpulan raya, maka tidak
ekor domba jantan, empat belas ekor domba berumur se- boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 36 Pada
tahun yang tidak bercela, 18 serta dengan korban sajiannya waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban
dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyejantan, untuk domba-domba jantan dan untuk domba-dombanangkan bagi TUHAN: seekor lembu jantan, seekor domba
muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan; jantan, tujuh ekor domba berumur setahun yang tidak ber19
dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus cela, 37 dengan korban sajiannya dan korban-korban curadosa, selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan hannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk dombakorban sajiannya dan korban-korban curahannya. 20 Pada domba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menuhari yang ketiga: sebelas ekor lembu jantan, dua ekor rut jumlah yang sesuai dengan peraturan; 38 dan seekor
domba jantan, empat belas ekor domba berumur setahun kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain
yang tidak bercela, 21 serta dengan korban sajiannya dan dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sakorban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan,jiannya dan korban curahannya. 39 Itulah semuanya yang
untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda harus kamu olah bagi TUHAN pada hari-hari rayamu seitu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan; 22 dan bagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu,
seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, se- korban-korban curahanmu dan korban-korban keselamalain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban tanmu, selain dari korban-korban nazarmu dan korbansajiannya dan korban curahannya. 23 Pada hari yang keem- korban sukarelamu.” 40 Lalu berbicaralah Musa kepada orang
pat: sepuluh ekor lembu jantan, dua ekor domba jantan, Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan TUHAN
empat belas ekor domba berumur setahun yang tidak ber- kepada Musa.
cela, 24 serta dengan korban sajiannya dan korban-korban
curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk dombaMusa berkata kepada kepala-kepala suku Israel, dedomba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menumikian:
”Inilah yang diperintahkan TUHAN. 2 Apabila serut jumlah yang sesuai dengan peraturan; 25 dan seekor
orang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada TUHAN,
kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain
sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka jadari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya
nganlah ia melanggar perkataannya itu; haruslah ia berdan korban curahannya. 26 Pada hari yang kelima: sembuat tepat seperti yang diucapkannya. 3 Tetapi apabila sebilan ekor lembu jantan, dua ekor domba jantan, empat
orang perempuan bernazar kepada TUHAN dan mengikat
belas ekor domba berumur setahun yang tidak bercela,
dirinya
kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada
27
serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curawaktu ia masih gadis, 4 dan ayahnya mendengar nazar dan
hannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk dombajanji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidomba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menurut
dak
berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu
jumlah yang sesuai dengan peraturan; 28 dan seekor kamakan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan
bing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari
tetap berlaku juga. 5 Tetapi jika ayahnya melarang dia
korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajianpada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji
nya dan korban curahannya. 29 Pada hari yang keenam:
yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku; dan
delapan ekor lembu jantan, dua ekor domba jantan, emTUHAN akan mengampuni perempuan itu, sebab ayahnya
pat belas ekor domba berumur setahun yang tidak bercela,
telah melarang dia. 6 Tetapi jika perempuan itu bersuami,
30
serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curadan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah
hannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk dombasatu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat
domba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menudirinya, 7 dan suaminya mendengar tentang hal itu, tetapi
rut jumlah yang sesuai dengan peraturan; 31 dan seekor
tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarkambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain
nya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang
dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya
mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. 8 Tetapi apadan korban-korban curahannya. 32 Pada hari yang ketubila suaminya itu, pada waktu mendengarnya, melarang
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dang. 9 Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan
Midian dan anak-anak mereka; juga segala hewan, segala
ternak dan segenap kekayaan mereka dijarah, 10 dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. 11 Kemudian diambillah seluruh jarahan dan
seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu, 12 dan
dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan
itu kepada Musa dan imam Eleazar dan kepada umat Israel, ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di
tepi sungai Yordan dekat Yerikho. 13 Lalu pergilah Musa
dan imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai
ke luar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka.
14
Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu,
kepada para kepala pasukan seribu dan para kepala pasukan seratus, yang pulang dari peperangan, 15 dan Musa
berkata kepada mereka: ”Kamu biarkankah semua perempuan hidup? 16 Bukankah perempuan-perempuan ini,
atas nasihat Bileam, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap TUHAN dalam hal Peor, sehingga
tulah turun ke antara umat TUHAN. 17 Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan
juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan
laki-laki haruslah kamu bunuh. 18 Tetapi semua orang
muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu.
19
Tetapi kamu ini, berkemahlah tujuh hari lamanya di
luar tempat perkemahan; setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang
yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya
pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, kamu
sendiri dan orang-orang tawananmu; 20 juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat
dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan.” 21 Lalu berkatalah imam Eleazar kepada para prajuTUHAN berfirman kepada Musa: 2 ”Lakukanlah pemrit, yang telah pergi bertempur itu: ”Inilah ketetapan hubalasan orang Israel kepada orang Midian; kemudian engkum yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 22 Hanya
kau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu.” 3 Lalu
emas dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah
berkatalah Musa kepada bangsa itu: ”Baiklah sejumlah
hitam, 23 segala yang tahan api, haruslah kamu lakukan
orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang,
dari api, supaya menjadi tahir; tetapi semuanya itu hasupaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pemruslah juga disucikan dengan air penyuci; dan segala yang
4
balasan TUHAN terhadap Midian. Dari setiap suku di
tidak tahan api haruslah kamu lalukan dari air. 24 Lagipula
antara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh seribu
kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh,
orang untuk berperang.” 5 Demikianlah diserahkan dari kaumsupaya kamu tahir, dan kemudian bolehlah kamu masuk ke
kaum Israel seribu orang dari tiap-tiap suku, jadi dua belas
tempat perkemahan.” 25 TUHAN berfirman kepada Musa:
6
ribu orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa me- 26
”Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang
nyuruh mereka untuk berperang, seribu orang dari tiapberupa manusia dan hewan--engkau ini dan imam Eleatiap suku, bersama-sama dengan Pinehas, anak imam Elezar serta kepala-kepala puak umat itu. 27 Lalu bagi duazar, untuk berperang, dengan membawa perkakas tempat
alah rampasan itu, kepada pasukan bersenjata yang tekudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. 7 Kemudian
lah keluar berperang, dan kepada segenap umat yang lain.
berperanglah mereka melawan Midian, seperti yang dipe- 28
Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi TUHAN
rintahkan TUHAN kepada Musa, lalu membunuh semua
dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni satu
8
laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terdari setiap lima ratus, baik dari manusia, baik dari lembu,
bunuh itu, merekapun membunuh juga raja-raja Midian,
dari keledai dan dari kambing domba; 29 dari yang seteyakni Ewi, Rekem, Zur, Hur dan Reba, kelima raja Mingah yang telah didapat mereka haruslah engkau mengdian, juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang isterinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan
yang mengikat isterinya; dan TUHAN akan mengampuni
isterinya itu. 9 Mengenai nazar seorang janda atau seorang
perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. 10 Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya
kepada suatu janji dengan bersumpah, 11 dan suaminya
mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya
dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan
itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat
diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. 12 Tetapi jika
suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu
mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku; suaminya telah membatalkannya, dan TUHAN akan mengampuni isterinya itu. 13 Setiap nazar dan setiap janji sumpah
perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa,
dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. 14 Tetapi apabila suaminya sama
sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari,
maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala
nazar isterinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang isterinya; ia telah menyatakannya berlaku, karena ia
tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. 15 Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama
setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan isterinya.” 16 Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, yakni antara seorang
suami dengan isterinya, dan antara seorang ayah dengan
anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah
ayahnya.
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ambilnya, lalu menyerahkannya kepada imam Eleazar, sebagai persembahan khusus bagi TUHAN. 30 Tetapi dari
yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain haruslah
engkau mengambil satu ambilan dari setiap lima puluh,
baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai dan dari
kambing domba, jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan
semuanya kepada orang Lewi yang memelihara Kemah
Suci TUHAN.” 31 Kemudian Musa dan imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
32
Adapun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa
yang telah dijarah laskar itu berjumlah: enam ratus tujuh puluh lima ribu ekor kambing domba 33 dan tujuh
puluh dua ribu ekor lembu, 34 dan enam puluh satu ribu
ekor keledai, 35 selanjutnya orang-orang, yaitu perempuanperempuan yang belum pernah bersetubuh dengan lakilaki, seluruhnya tiga puluh dua ribu orang. 36 Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ekor kambing domba, 37 jadi upeti
bagi TUHAN dari kambing domba itu ada enam ratus
tujuh puluh lima ekor; 38 lembu-lembu tiga puluh enam
ribu ekor, jadi upetinya bagi TUHAN ada tujuh puluh
dua ekor; 39 keledai-keledai tiga puluh ribu lima ratus ekor,
jadi upetinya bagi TUHAN ada enam puluh satu ekor;
40
dan orang-orang enam belas ribu orang, jadi upetinya
bagi TUHAN tiga puluh dua orang. 41 Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi TUHAN itu kepada
imam Eleazar, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada
Musa. 42 Yang setengah lagi yang menjadi bagian orang Israel lain, yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang
yang telah berperang itu, 43 yaitu yang setengah yang menjadi bagian umat yang lain itu: domba-domba tiga ratus
tiga puluh tujuh ribu lima ratus ekor, 44 lembu-lembu tiga
puluh enam ribu ekor, 45 keledai-keledai tiga puluh ribu
lima ratus ekor, 46 dan orang-orang enam belas ribu orang.
47
Lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi
bagian orang Israel lain itu satu ambilan dari setiap lima
puluh, baik dari manusia baik dari hewan, kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara
Kemah Suci, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada
Musa. 48 Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni
kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan
seratus, kepada Musa 49 serta berkata kepadanya: ”Hambahambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada
di bawah kuasa kami dan dari mereka tidak ada seorangpun yang hilang. 50 Sebab itu kami mempersembahkan
sebagai persembahan kepada TUHAN apa yang didapat
masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki,
gelang tangan, cincin meterai, anting-anting dan kerongsang untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di
hadapan TUHAN.” 51 Maka Musa dan imam Eleazar menerima dari mereka emas itu, semuanya barang-barang tempaan. 52 Dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada TUHAN, yakni yang dari pihak
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kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan
seratus, ada enam belas ribu tujuh ratus lima puluh syikal beratnya. 53 Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing
telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri. 54 Setelah
Musa dan imam Eleazar menerima emas itu dari pihak
kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan
seratus, maka mereka membawanya ke dalam Kemah Pertemuan sebagai peringatan di hadapan TUHAN untuk mengingat orang Israel.
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Adapun bani Ruben dan bani Gad ternaknya banyak,
bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. 2 Lalu datanglah bani
Gad dan bani Ruben dan berkata kepada Musa, imam
Eleazar dan para pemimpin umat itu: 3 ”Atarot, Dibon,
Yaezer, Nimra, Hesybon, Eleale, Sebam, Nebo dan Beon,
4
negeri yang telah dikalahkan oleh TUHAN untuk umat
Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan
hamba-hambamu ini memang ada ternaknya.” 5 Lagi kata
mereka: ”Jika kami mendapat kasihmu, biarlah negeri ini
diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik; janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan.”
6
Jawab Musa kepada bani Gad dan bani Ruben itu: ”Masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? 7 Mengapa kamu hendak membuat enggan
hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan TUHAN kepada mereka? 8 Demikian juga dilakukan bapa-bapamu, ketika aku menyuruh mereka dari
Kadesh-Barnea untuk melihat-lihat negeri itu; 9 mereka
berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan
membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak
mau pergi ke negeri yang diberikan TUHAN kepada mereka. 10 Maka bangkitlah murka TUHAN pada waktu itu
dan Ia bersumpah: 11 Bahwasanya orang-orang yang telah
berjalan dari Mesir, yang berumur dua puluh tahun ke
atas, tidak akan melihat negeri yang Kujanjikan dengan
bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut Aku dengan sepenuh hatinya,
12
kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua
bin Nun, sebab keduanya mengikut TUHAN dengan sepenuh hatinya. 13 Sebab itu bangkitlah murka TUHAN kepada orang Israel, sehingga Ia membuat mereka mengembara di padang gurun empat puluh tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata TUHAN. 14 Dan sekarang kamu bangkit ganti
bapa-bapamu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka TUHAN yang menyala-nyala
kepada orang Israel itu. 15 Jika kamu berbalik membelakangi Dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkan-Nya
tinggal di padang gurun dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini.” 16 Tetapi mendekatlah
mereka kepadanya serta berkata: ”Kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ter-
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nak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami, 17 tetapi
kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel, sampai kami membawa mereka ke tempatnya; sementara itu
anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini; 18 kami tidak akan
pulang ke rumah kami, sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya; 19 sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana dan
seterusnya, apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini, di sebelah timur.” 20 Lalu berkatalah Musa kepada mereka: ”Jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan TUHAN, 21 dan setiap orang
dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi
sungai Yordan di hadapan TUHAN, sampai Ia menghalau musuh-musuh-Nya dari hadapan-Nya, 22 sehingga negeri itu takluk ke hadapan TUHAN, dan jika kemudian
kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada TUHAN dan kepada Israel, dan negeri inipun
akan menjadi milikmu di hadapan TUHAN. 23 Tetapi jika
kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada TUHAN, dan kamu akan mengalami, bahwa
dosamu itu akan menimpa kamu. 24 Dirikanlah kota-kota
bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing
dombamu, dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan.”
25
Maka berkatalah bani Gad dan bani Ruben itu kepada
Musa: ”Hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang
diperintahkan tuanku. 26 Anak-anak dan isteri-isteri kami,
ternak dan hewan kami akan tinggal di sini di kota-kota
Gilead, 27 tetapi hamba-hambamu ini akan menyeberang
di hadapan TUHAN untuk bertempur, yakni setiap orang
yang bersenjata untuk berperang, seperti yang dikatakan
tuanku.” 28 Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka
kepada imam Eleazar dan kepada Yosua bin Nun, dan
kepada kepala-kepala puak dari suku-suku Israel, 29 kata
Musa kepada mereka: ”Jika bani Gad dan bani Ruben itu
telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan
kamu untuk berperang di hadapan TUHAN, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika
negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu
memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik.
30
Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka
menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah
Kanaan.” 31 Lalu bani Gad dan bani Ruben itu menjawab:
”Apa yang difirmankan TUHAN kepada hamba-hambamu
ini akan kami lakukan. 32 Kami sendiri akan menyeberang
dengan bersenjata di hadapan TUHAN ke tanah Kanaan,
tetapi bagi kami tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan sini.” 33 Lalu Musa memberikan kepada
mereka, kepada bani Gad, kepada bani Ruben dan kepada
setengah suku Manasye bin Yusuf: kerajaan Sihon, raja
orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, yakni negeri

mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu, dengan
daerah-daerah setiap kota itu. 34 Maka bani Gad membangun kota-kota Dibon, Atarot, Aroer, 35 Atarot-Sofan, Yaezer, Yogbeha, 36 Bet-Nimra, Bet-Haran, sebagai kota-kota
yang berkubu dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba. 37 Dan bani Ruben membangun kota-kota
Hesybon, Eleale, Kiryataim, 38 Nebo, Baal-Meon, --dengan
mengganti nama-namanya--dan Sibma; dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang dibangun mereka
itu. 39 Bani Makhir bin Manasye pergi ke Gilead; mereka
merebutnya dan menghalaukan orang Amori yang ada di
sana. 40 Lalu Musa memberikan Gilead kepada Makhir bin
Manasye dan diamlah ia di sana. 41 Yair, anak Manasye,
pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya HawotYair. 42 Nobah pergi merebut Kenat dengan segala anak
kotanya dan menamainya Nobah menurut namanya sendiri.

33

Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan, di bawah pimpinan Musa dan Harun; 2 Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke
tempat persinggahan sesuai dengan titah TUHAN; dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan
mereka: 3 Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang
pertama, pada hari yang kelima belas bulan yang pertama
itu; pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar, oleh tangan yang dinaikkan, di depan mata semua
orang Mesir, 4 sementara orang Mesir sedang menguburkan
orang-orang yang telah dibunuh TUHAN di antara mereka, yakni semua anak sulung; sebab TUHAN telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para allah mereka.
5
Berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah
di Sukot. 6 Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah
di Etam yang di tepi padang gurun. 7 Mereka berangkat dari Etam, lalu balik kembali ke Pi-Hahirot yang di
depan Baal-Zefon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. 8 Mereka berangkat dari Pi-Hahirot dan lewat dari
tengah-tengah laut ke padang gurun, lalu mereka berjalan
tiga hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam, kemudian mereka berkemah di Mara. 9 Mereka berangkat dari
Mara, lalu sampai ke Elim; di Elim ada dua belas mata air
dan tujuh puluh pohon korma; di sanalah mereka berkemah. 10 Mereka berangkat dari Elim, lalu berkemah di tepi
Laut Teberau. 11 Mereka berangkat dari Laut Teberau,
lalu berkemah di padang gurun Sin. 12 Mereka berangkat
dari padang gurun Sin, lalu berkemah di Dofka. 13 Mereka
berangkat dari Dofka, lalu berkemah di Alus. 14 Mereka
berangkat dari Alus, lalu berkemah di Rafidim, dan di
sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. 15 Mereka berangkat dari Rafidim, lalu berkemah di padang gurun Sinai.
16
Mereka berangkat dari padang gurun Sinai, lalu berkemah di Kibrot-Taawa. 17 Mereka berangkat dari KibrotTaawa, lalu berkemah di Hazerot. 18 Mereka berangkat
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dari Hazerot, lalu berkemah di Ritma. 19 Mereka berang- pusaka dengan membuang undi menurut kaummu: kepada
kat dari Ritma, lalu berkemah di Rimon-Peros. 20 Mereka yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik
berangkat dari Rimon-Peros, lalu berkemah di Libna. 21 Mereka
pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haberangkat dari Libna, lalu berkemah di Risa. 22 Mereka ruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil; yang
berangkat dari Risa, lalu berkemah di Kehelata. 23 Mereka ditunjuk oleh undi bagi masing-masing, itulah bagian unberangkat dari Kehelata, lalu berkemah di Har-Syafer. 24 Mereka
diannya; menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu
berangkat dari Har-Syafer, lalu berkemah di Harada. 25 Mereka
membagi milik pusaka itu. 55 Tetapi jika kamu tidak meng26
berangkat dari Harada, lalu berkemah di Makhelot. Merekahalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orangberangkat dari Makhelot, lalu berkemah di Tahat. 27 Mereka orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menberangkat dari Tahat, lalu berkemah di Tarah. 28 Mereka jadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang meberangkat dari Tarah, lalu berkemah di Mitka. 29 Mereka nusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu
berangkat dari Mitka, lalu berkemah di Hasmona. 30 Mereka di negeri yang kamu diami itu. 56 Maka akan Kulakukan
berangkat dari Hasmona, lalu berkemah di Moserot. 31 Mereka
kepadamu seperti yang Kurancang melakukan kepada meberangkat dari Moserot, lalu berkemah di Bene-Yaakan. reka.”
32
Mereka berangkat dari Bene-Yaakan, lalu berkemah di
Hor-Gidgad. 33 Mereka berangkat dari Hor-Gidgad, lalu
TUHAN berfirman kepada Musa: 2 ”Perintahkanlah
berkemah di Yotbata. 34 Mereka berangkat dari Yotbata,
kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apalalu berkemah di Abrona. 35 Mereka berangkat dari Abrona,
bila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri
36
lalu berkemah di Ezion-Geber. Mereka berangkat dari
yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni taEzion-Geber, lalu berkemah di padang gurun Zin, yaitu
nah Kanaan menurut batas-batasnya. 3 Adapun sisi selata37
Kadesh. Mereka berangkat dari Kadesh, lalu berkemah
nmu ialah dari padang gurun Zin menyusur Edom, maka
di gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. 38 Ketika itu
batas selatanmu mulai dari ujung Laut Asin di sebelah
imam Harun naik ke gunung Hor sesuai dengan titah TUHAN,
timur. 4 Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akdan di situ ia mati pada tahun keempat puluh sesudah
rabim, terus ke Zin dan berakhir di sebelah selatan Kadeshorang Israel keluar dari tanah Mesir, pada bulan yang keBarnea. Sesudah itu ia mencapai Hazar-Adar, dan terus
39
lima, pada tanggal satu bulan itu; Harun berumur serake Azmon. 5 Kemudian batas itu membelok dari Azmon ke
tus dua puluh tiga tahun, ketika ia mati di gunung Hor.
sungai Mesir dan berakhir ke laut. 6 Batas baratmu ialah
40
Pada waktu itu raja negeri Arad, orang Kanaan itu, yang
laut besar dan pantainya; itulah batas baratmu. 7 Inilah
tinggal di Tanah Negeb di tanah Kanaan, mendengar kabatas utaramu: mulai dari laut besar haruslah kamu buat
bar tentang kedatangan orang Israel. 41 Berangkatlah metanda batas ke gunung Hor, 8 dari gunung Hor harus kamu
42
reka dari gunung Hor, lalu berkemah di Zalmona. Mereka
buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat, lalu baberangkat dari Zalmona, lalu berkemah di Funon. 43 Mereka
tas itu mencapai Zedad. 9 Kemudian batas itu mencapai
berangkat dari Funon, lalu berkemah di Obot. 44 Mereka
Zifron dan berakhir di Hazar-Enan; itulah batas utaramu.
berangkat dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di 10
Sebagai batasmu di sebelah timur haruslah kamu memAbarim di daerah Moab. 45 Mereka berangkat dari rerunbuat
tanda batas dari Hazar-Enan ke Sefam. 11 Dari Sefam
tuhan itu, lalu berkemah di Dibon-Gad. 46 Mereka berangbatas itu turun ke Ribla, di sebelah timur Ain; kemudian
kat dari Dibon-Gad, lalu berkemah di Almon-Diblataim.
batas itu turun lagi dan mencapai tebing danau Kineret
47
Mereka berangkat dari Almon-Diblataim, lalu berkemah
di sebelah timur. 12 Lalu batas itu turun ke sungai Yodi pegunungan Abarim di depan Nebo. 48 Mereka berangrdan dan berakhir di Laut Asin. Itulah negerimu menurut
kat dari pegunungan Abarim, lalu berkemah di dataran
batas-batasnya sekeliling.” 13 Musa memerintahkan kepada
Moab di tepi sungai Yordan dekat Yerikho. 49 Mereka berorang Israel: ”Itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai
kemah di tepi sungai Yordan, dari Bet-Yesimot sampai
milik pusaka dengan membuang undi, yang diperintahkan
ke Abel-Sitim di dataran Moab. 50 TUHAN berfirman keTUHAN untuk diberikan kepada suku yang sembilan sepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat
tengah itu. 14 Sebab suku bani Ruben menurut puak-puak
Yerikho: 51 ”Berbicaralah kepada orang Israel dan katakamereka dan suku bani Gad menurut puak-puak mereka tenlah kepada mereka: Apabila kamu menyeberangi sungai
lah
menerima milik pusakanya; juga suku Manasye yang
Yordan ke tanah Kanaan, 52 maka haruslah kamu menghasetengah itu telah menerimanya. 15 Dua setengah suku itu
lau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan memtelah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai
binasakan segala batu berukir kepunyaan mereka; juga
Yordan di dekat Yerikho, ke sebelah timur.” 16 TUHAN
haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan meberfirman kepada Musa: 17 ”Inilah nama orang-orang yang
reka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka.
harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pu53
Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana,
saka: imam Eleazar dan Yosua bin Nun. 18 Lagi haruslah
sebab kepadamulah Kuberikan negeri itu untuk diduduki.
kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku un54
Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik
tuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. 19 Inilah
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nama orang-orang itu: dari suku Yehuda: Kaleb bin Yefune; 20 dari suku bani Simeon: Samuel bin Amihud; 21 dari
suku Benyamin: Elidad bin Kislon; 22 dari suku bani Dan
seorang pemimpin: Buki bin Yogli; 23 dari anak-anak Yusuf, yakni dari suku bani Manasye seorang pemimpin Haniel bin Efod; 24 dan dari suku bani Efraim seorang pemimpin: Kemuel bin Siftan; 25 dari suku bani Zebulon seorang pemimpin: Elisafan bin Parnah; 26 dari suku bani
Isakhar seorang pemimpin: Paltiel bin Azan; 27 dari suku
bani Asyer seorang pemimpin: Ahihud bin Selomi; 28 dari
suku bani Naftali seorang pemimpin: Pedael bin Amihud.
29
Itulah orang-orang yang diperintahkan TUHAN untuk
membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah
Kanaan.”

35

TUHAN berfirman kepada Musa di dataran Moab
di tepi sungai Yordan di dekat Yerikho: 2 ”Perintahkanlah
kepada orang Israel, supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk
didiami; juga haruslah kamu memberikan kepada orang
Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kotakota itu. 3 Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka
untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk
hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. 4 Tanah-tanah penggembalaan kota-kota
yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari
tembok kota ke luar seribu hasta berkeliling. 5 Di luar kota
itu haruslah kamu mengukur dua ribu hasta di sisi timur
dan dua ribu hasta di sisi selatan dan dua ribu hasta di sisi
barat dan dua ribu hasta di sisi utara, sehingga kota itu
berada di tengah-tengah; itulah bagi mereka tanah-tanah
penggembalaan kota-kota. 6 Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah enam kota
perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana; di samping itu haruslah kamu memberikan empat puluh dua kota. 7 Segala kota
yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah
empat puluh delapan kota, semuanya dengan tanah-tanah
penggembalaannya. 8 Mengenai kota-kota yang akan kamu
berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil banyak, dan dari
suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit.
Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada
orang Lewi sekadar milik pusaka yang dibagikan kepadanya.” 9 TUHAN berfirman kepada Musa: 10 ”Berbicaralah
kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan,
11
maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. 12 Kota-kota itu akan
menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut
balas, supaya pembunuh jangan mati, sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. 13 Dan kota-kota

yang kamu tentukan itu haruslah enam buah kota perlindungan bagimu. 14 Tiga kota harus kamu tentukan di
seberang sungai Yordan sini dan tiga kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan; semuanya kota-kota perlindungan.
15
Keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan
bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di
tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan
diri ke sana. 16 Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi, sehingga orang itu mati, maka ia seorang
pembunuh; pastilah pembunuh itu dibunuh. 17 Dan jika ia
membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin
menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati,
maka ia seorang pembunuh; pastilah pembunuh itu dibunuh. 18 Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda
kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh; pastilah pembunuh itu dibunuh. 19 Penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu; pada waktu
bertemu dengan dia ia harus membunuh dia. 20 Juga jika
ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia
dengan sengaja, sehingga orang itu mati, 21 atau jika ia
memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan, sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh; ia seorang pembunuh; penuntut darah
harus membunuh pembunuh itu, pada waktu bertemu dengan dia. 22 Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk
orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan, atau
dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya, 23 atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada
orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, sedangkan dia
tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak
mengikhtiarkan celakanya, 24 maka haruslah rapat umat
mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut
darah, menurut hukum-hukum ini, 25 dan haruslah rapat
umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota
perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri; di situlah
ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah
diurapi dengan minyak yang kudus. 26 Tetapi jika terjadi
bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan,
tempat ia melarikan diri, 27 dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut
darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah, 28 sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota
perlindungan sampai matinya imam besar, tetapi sesudah
matinya imam besar bolehlah pembunuh itu kembali ke
tanah kepunyaannya sendiri. 29 Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di
segala tempat kediamanmu. 30 Setiap orang yang telah
membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi, tetapi kalau hanya
satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi kete-
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rangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati.
31
Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa
seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tetapi pastilah ia dibunuh. 32 Juga janganlah
kamu menerima uang tebusan karena seseorang yang telah
melarikan diri ke kota perlindungannya, supaya ia boleh
kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya imam
besar. 33 Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat
tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri
itu, maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. 34 Maka
janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu, yang di
tengah-tengahnya Aku diam, sebab Aku, TUHAN, diam
di tengah-tengah orang Israel.”
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4. BILANGAN
anak-anak perempuan Zelafehad, kawin dengan anak-anak
lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka; 12 mereka
kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum bani Manasye bin
Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada
suku kaum ayahnya. 13 Itulah perintah dan peraturan yang
diperintahkan TUHAN kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat
Yerikho.

Mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum bani Gilead bin Makhir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum
keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpinpemimpin, kepala-kepala suku orang Israel, 2 kata mereka:
”TUHAN telah memerintahkan tuanku untuk memberikan
tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi, dan oleh TUHAN telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka
Zelafehad, saudara kami, kepada anak-anaknya yang perempuan. 3 Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah
seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan
dari milik pusaka bapa-bapa kami dan akan ditambahkan
kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya, jadi
akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. 4 Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang
Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan
dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami.”
5
Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah TUHAN: ”Perkataan suku keturunan Yusuf itu
benar. 6 Inilah firman yang diperintahkan TUHAN mengenai anak-anak perempuan Zelafehad, bunyinya: Mereka
boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka,
asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari
suku ayah mereka. 7 Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel
haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. 8 Jadi setiap anak perempuan di antara
suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka,
haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang
termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. 9 Sebab milik pusaka
itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku
orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri.” 10 Seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan
Zelafehad. 11 Maka Mahla, Tirza, Hogla, Milka dan Noa,

Ulangan

1Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada

pala pasukan lima puluh dan kepala pasukan sepuluh dan
16
seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada
gurun, di Araba-Yordan, di tentangan Suf, antara Paran waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu, dedengan Tofel, Laban, Hazerot dan Di-Zahab. 2 Sebelas hari mikian: Berilah perhatian kepada perkara-perkara di anperjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kadesh-Barnea, me- tara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil
lalui jalan pegunungan Seir. 3 Pada tanggal satu bulan di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan sauda17
sebelas tahun keempat puluh berbicaralah Musa kepada ranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam
orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan TUHANmengadili jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil
kepadanya demi mereka, 4 setelah ia memukul kalah Sihon, maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jaraja orang Amori, yang diam di Hesybon, dan Og, raja ne- ngan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah
geri Basan, yang diam di Asytarot, dekat Edrei. 5 Di sebe- kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar barang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa meng- gimu, harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku men18
uraikan hukum Taurat ini, katanya: 6 ”TUHAN, Allah dengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerinkita, telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian: Te- tahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan.”
19
”Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. 7 Majulah,
lalui
segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang
berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan
telah
kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, sekepada semua tetangga mereka di Araba-Yordan, di Peguperti
yang
diperintahkan kepada kita oleh TUHAN, Allah
nungan, di Daerah Bukit, di Tanah Negeb dan di tepi pankita;
lalu
kita
sampai ke Kadesh-Barnea. 20 Ketika itu aku
tai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. 8 Ketahuilah, Aku te- berkata kepadamu: Kamu sudah sampai ke pegunungan
lah menyerahkan negeri itu kepadamu; masukilah, duduki- orang Amori, yang diberikan kepada kita oleh TUHAN,
21
Ketahuilah, TUHAN, Allahmu, telah melah negeri yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada Allah kita.
nyerahkan
negeri
itu kepadamu. Majulah, dudukilah, senenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, unperti
yang
difirmankan
kepadamu oleh TUHAN, Allah netuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan9
nek
moyangmu.
Janganlah
takut dan janganlah patah
nya.” ”Pada waktu itu aku berkata kepadamu, demikian:
22
hati.
Lalu
kamu
sekalian
mendekati
aku dan berkata:
Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab
10
Marilah
kita
menyuruh
beberapa
orang
mendahului kita
atas kamu.
TUHAN, Allahmu, telah membuat kamu
untuk
menyelidiki
negeri
itu
bagi
kita
dan
membawa kabanyak dan sesungguhnya, sekarang kamu sudah seperti
11
bar
kepada
kita
tentang
jalan
yang
akan
kita
lalui, dan
bintang-bintang di langit banyaknya.
TUHAN, Allah
23
tentang
kota-kota
yang
akan
kita
datangi.
Hal
itu kunenek moyangmu, kiranya menambahi kamu seribu kali
pandang
baik.
Jadi
aku
memilih
dari
padamu
dua
belagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti
24
12
las
orang,
dari
tiap-tiap
suku
seorang.
Mereka
pergi
yang dijanjikan-Nya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusa- dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah
25
Maka mereka
hanmu, atas bebanmu dan perkaramu? 13 Kemukakanlah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu.
dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kedan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka pada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita, demenjadi kepala atas kamu. 14 Lalu kamu menjawab aku: mikian: Negeri yang diberikan TUHAN, Allah kita, ke26
Memang baik apa yang kauanjurkan untuk dilakukan itu. pada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke
27
15
Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni sana, kamu menentang titah TUHAN, Allahmu. Kamu
orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman, lalu aku menggerutu di dalam kemahmu serta berkata: Karena
mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni TUHAN membenci kita, maka Ia membawa kita keluar
sebagai kepala pasukan seribu, kepala pasukan seratus, ke- dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. 28 Ke manakah
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pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati menangis di hadapan TUHAN; tetapi TUHAN tidak menkita tawar dengan mengatakan: Orang-orang itu lebih dengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada
besar dan lebih tinggi dari pada kita, kota-kota di sana suaramu. 46 Demikianlah kamu lama tinggal di Kadesh,
besar dan kubu-kubunya sampai ke langit, lagipula kami yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana.”
melihat orang-orang Enak di sana. 29 Ketika itu aku berkata kepadamu: Janganlah gemetar, janganlah takut ke”Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun,
pada mereka; 30 TUHAN, Allahmu, yang berjalan di deke arah Laut Teberau, seperti yang difirmankan TUHAN
panmu, Dialah yang akan berperang untukmu sama sekepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir.
perti yang dilakukan-Nya bagimu di Mesir, di depan ma- 2
Lalu berfirmanlah TUHAN kepadaku, demikian: 3 Telah
31
tamu, dan di padang gurun, di mana engkau melihat
cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini, bebahwa TUHAN, Allahmu, mendukung engkau, seperti seloklah sekarang ke utara. 4 Perintahkanlah kepada bangsa
seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu
itu, demikian: Sebentar lagi kamu akan berjalan melatempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. 32 Tetapi walui daerah saudara-saudaramu, bani Esau, yang diam di
laupun demikian, kamu tidak percaya kepada TUHAN,
Seir; mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah
33
Allahmu, yang berjalan di depanmu di perjalanan unsekali; 5 janganlah menyerang mereka, sebab Aku tidak
tuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkeakan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri memah: dengan api pada waktu malam dan dengan awan
reka, karena kepada Esau telah Kuberikan pegunungan
pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan
Seir menjadi miliknya. 6 Makanan haruslah kamu beli dari
yang harus kamu tempuh.” 34 ”Ketika TUHAN mendengar
mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan; juga
gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah: 35 Tidak
air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya
seorangpun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini,
kamu dapat minum. 7 Sebab TUHAN, Allahmu, memberakan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah Kukati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperjanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu,
hatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar
36
kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat
ini; keempat puluh tahun ini TUHAN, Allahmu, menyertai
negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan
engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. 8 Kemudian
Kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepekita berjalan terus, meninggalkan daerah saudara-saudara
nuh hati ia mengikuti TUHAN. 37 Juga kepadaku TUHAN
kita, bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari
murka oleh karena kamu, dan Ia berfirman: Juga engAraba-Yordan, yakni dari Elat dan Ezion-Geber. Sesudah
38
kau tidak akan masuk ke sana.
Yosua bin Nun, pelaitu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun
yanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadaMoab. 9 Lalu berfirmanlah TUHAN kepadaku: Janganlah
nya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang
melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab
Israel sampai mereka memiliki negeri itu. 39 Dan anakAku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeanakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi ramrinya menjadi milikmu, karena Ar telah Kuberikan kepada
pasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum
bani Lot menjadi miliknya. 10 Dahulu orang Emim diam
mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekadi sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya,
lah yang akan masuk ke sana dan kepada merekalah Aku
tinggi seperti orang Enak. 11 Mereka itupun dikira orang
akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikiRefaim,
seperti juga orang Enak, tetapi orang Moab menya. 40 Tetapi kamu ini, baliklah, berangkatlah ke padang
nyebut
mereka
orang Emim. 12 Dan dahulu di Seir diam
gurun, ke arah Laut Teberau.” 41 ”Lalu kamu menjawab,
orang Hori, tetapi bani Esau telah menduduki daerah mekatamu kepadaku: Kami berbuat dosa kepada TUHAN.
reka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu meneKami mau maju berperang, menurut segala yang diperintap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan
tahkan kepada kami oleh TUHAN, Allah kita. Dan seorang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan TUHAN
tiap orang dari padamu menyandang senjata perangnya,
kepada mereka. 13 Jadi sekarang bersiaplah kamu dan sesebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke
berangilah sungai Zered. Lalu kita menyeberangi sungai
arah pegunungan. 42 Tetapi TUHAN berfirman kepadaku:
Zered. 14 Lamanya kita berjalan sejak dari Kadesh-Barnea
Katakanlah kepada mereka: Janganlah kamu maju dan
sampai kita ada di seberang sungai Zered, ada tiga pujanganlah kamu berperang, sebab Aku tidak ada di tengahluh
delapan tahun, sampai seluruh angkatan itu, yakni
tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. 43 Dan
prajurit, habis binasa dari perkemahan, seperti yang diaku berbicara kepadamu tetapi kamu tidak mendengarkan,
janjikan TUHAN dengan sumpah kepada mereka; 15 dan
kamu menentang titah TUHAN; kamu berlaku terlalu betangan TUHAN juga melawan mereka untuk menghamrani dan maju ke arah pegunungan. 44 Kemudian orang
burkan mereka dari perkemahan, sampai mereka habis biAmori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu,
nasa. 16 Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa sedan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan
mua prajurit, 17 berfirmanlah TUHAN kepadaku: 18 Pada
kamu dari Seir sampai Horma. 45 Lalu kamu pulang dan
hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab,
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yakni Ar, 19 maka engkau sampai ke dekat bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab Aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri bani Amon itu menjadi milikmu, karena
Aku telah memberikannya kepada bani Lot menjadi miliknya. 20 --Negeri inipun dikira orang negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang
Amon menyebut mereka orang Zamzumim, 21 suatu bangsa
yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang
Enak, tetapi TUHAN telah memunahkan mereka dari hadapan bani Amon, sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka;
22
seperti yang dilakukan TUHAN bagi bani Esau yang
diam di Seir, ketika Ia memunahkan orang Hori dari hadapan mereka, sehingga mereka menduduki daerah orang
Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang
itu sampai sekarang. 23 Juga orang Awi yang diam di
kampung-kampung sampai Gaza, dipunahkan oleh orang
Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. -- 24 Bersiaplah kamu,
berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah,
Aku menyerahkan Sihon, raja Hesybon, orang Amori itu,
beserta negerinya ke dalam tanganmu; mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. 25 Pada hari ini Aku
mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau, apabila mereka mendengar tentang kamu.” 26 ”Kemudian aku
menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon, raja Hesybon, menyampaikan pesan perdamaian, bunyinya: 27 Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku
akan tetap berjalan mengikuti jalan raya, dengan tidak
menyimpang ke kanan atau ke kiri. 28 Juallah makanan
kepadaku dengan bayaran uang, supaya aku dapat makan,
dan berikanlah air kepadaku ganti uang, supaya aku dapat
minum; hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki- 29 seperti yang diperbuat kepadaku oleh bani Esau yang
diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar--sampai
aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh TUHAN, Allah kami. 30 Tetapi
Sihon, raja Hesybon, tidak mau memberi kita berjalan
melalui daerahnya, sebab TUHAN, Allahmu, membuat
dia keras kepala dan tegar hati, dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu, seperti yang terjadi sekarang ini. 31 Lalu TUHAN berfirman kepadaku: Ketahuilah,
Aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu.
Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu.
32
Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita, untuk berperang dekat Yahas, 33 tetapi TUHAN,
Allah kita, menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita
mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. 34 Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan
menumpas penduduk setiap kota: laki-laki dan perempuan
serta anak-anak. Tidak ada seorangpun yang kita biarkan

terluput; 35 hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut.
36
Mulai dari Aroer, di tepi sungai Arnon, dan kota di lembah itu, sampai Gilead tidak ada kota yang bentengnya
terlalu kuat bagi kita; sebab TUHAN, Allah kita, menyerahkan semuanya kepada kita. 37 Hanya negeri bani Amon
tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang
dilarang TUHAN, Allah kita.”

3

”Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan.
Dan Og, raja Basan, dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita, untuk berperang di Edrei. 2 Tetapi TUHAN
berfirman kepadaku: Janganlah takut kepadanya, sebab
Aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kaulakukan terhadap Sihon, raja orang Amori,
yang diam di Hesybon. 3 Dan TUHAN, Allah kita, menyerahkan juga Og, raja Basan, beserta seluruh tentaranya
ke dalam tangan kita dan kita mengalahkan dia, sehingga
tidak seorangpun luput. 4 Pada waktu itu kita merebut
segala kotanya; tidak ada kota yang tidak kita rampas
dari pada mereka: enam puluh kota, seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. 5 Semuanya itu adalah kota
berkubu, dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintupintu gerbang dan palang-palangnya; lain dari pada itu
sangat banyak kota yang tidak berkubu. 6 Kita menumpas seluruh penduduknya, seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, raja Hesybon, dengan menumpas penduduk
setiap kota: laki-laki, perempuan dan anak-anak. 7 Tetapi
segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas
bagi kita sendiri. 8 Jadi pada waktu itu dari tangan kedua
raja orang Amori itu kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon 9 --orang Sidon menyebut Hermon itu Siryon
dan orang Amori menyebutnya Senir--, 10 segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Salkha dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. 11 Hanya
Og, raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang
Refaim. Sesungguhnya, ranjangnya adalah ranjang dari
besi; bukankah itu masih ada di kota Raba bani Amon?
Sembilan hasta panjangnya dan empat hasta lebarnya, menurut hasta biasa.” 12 ”Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu; mulai dari Aroer yang di tepi sungai
Arnon, beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan
kota-kotanya aku berikan kepada orang Ruben dan orang
Gad; 13 dan yang masih tinggal dari Gilead beserta seluruh
Basan, kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. --Seluruh
Basan ini disebut negeri orang Refaim. -- 14 Yair, anak
Manasye, mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan orang Maakha, dan menamai daerah itu, yakni Basan, menurut namanya sendiri: HawotYair, sampai sekarang. 15 Kepada Makhir kuberikan Gi-
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lead. 16 Kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kube- dengan demikian kamu berpegang pada perintah TUHAN,
rikan sebagian dari Gilead, sebelah sini sampai sungai Ar- Allahmu, yang kusampaikan kepadamu. 3 Matamu sendiri
non, yakni setengah dari sungai itu dengan daerah pinggir- telah melihat apa yang diperbuat TUHAN mengenai Baalnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Peor, sebab TUHAN, Allahmu, telah memunahkan dari
bani Amon; 17 selanjutnya Araba-Yordan dan sungai Yo- tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal-Peor,
rdan dengan daerah pinggirnya, mulai dari Kineret sampai 4 sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada TUHAN,
ke Laut Araba, yakni Laut Asin di kaki lereng gunung Pi- Allahmu, masih hidup pada hari ini. 5 Ingatlah, aku tesga ke arah timur. 18 Pada waktu itu aku memerintahkan lah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, sekepadamu, demikian: TUHAN, Allahmu, telah membe- perti yang diperintahkan kepadaku oleh TUHAN, Allahku,
rikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki; namun kamu, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri,
yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyebe- yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. 6 Lakukanlah
rang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu, orang itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijakIsrael. 19 Hanya isteri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmusanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang
-aku tahu ada banyak ternak padamu--boleh tinggal di pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata:
kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, 20 sampai TUHANMemang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijakmengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu se- sana dan berakal budi. 7 Sebab bangsa besar manakah
perti kepadamu, dan merekapun memiliki negeri, yang di- yang mempunyai allah yang demikian dekat kepadanya
berikan TUHAN, Allahmu, kepada mereka di seberang su- seperti TUHAN, Allah kita, setiap kali kita memanggil
ngai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang, masing- kepada-Nya? 8 Dan bangsa besar manakah yang mempumasing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. nyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti selu21
Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu, demi- ruh hukum ini, yang kubentangkan kepadamu pada hari
kian: Matamu sendirilah yang melihat segala yang dila- ini? 9 Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jakukan TUHAN, Allahmu, terhadap kedua raja itu. De- ngan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu
mikianlah akan dilakukan TUHAN terhadap segala kera- sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari
jaan, ke mana engkau pergi. 22 Janganlah takut kepada ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anakmereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berperang anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, 10 yakni
untukmu.” 23 ”Juga pada waktu itu aku mohon kasih karu- hari itu ketika engkau berdiri di hadapan TUHAN, Allahmu,
nia dari pada TUHAN, demikian: 24 Ya, Tuhan ALLAH, di Horeb, waktu TUHAN berfirman kepadaku: Suruhlah
Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu bangsa itu berkumpul kepada-Ku, maka Aku akan memini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat; sebab allah beri mereka mendengar segala perkataan-Ku, sehingga memanakah di langit dan di bumi, yang dapat melakukan reka takut kepada-Ku selama mereka hidup di muka bumi
perbuatan perkasa seperti Engkau? 25 Biarlah aku menye- dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. 11 Lalu
berang dan melihat negeri yang baik yang di seberang su- kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang
ngai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gu- gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap
nung Libanon. 26 Tetapi TUHAN murka terhadap aku gulita, awan dan kegelapan. 12 Lalu berfirmanlah TUHAN
oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permoho- kepadamu dari tengah-tengah api; suara kata-kata kamu
nanku. TUHAN berfirman kepadaku: Cukup! Jangan dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada
lagi bicarakan perkara itu dengan Aku. 27 Naiklah ke pun- suara. 13 Dan Ia memberitahukan kepadamu perjanjian,
cak gunung Pisga dan layangkanlah pandangmu ke ba- yang diperintahkan-Nya kepadamu untuk dilakukan, yakni
rat, ke utara, ke selatan dan ke timur dan lihatlah baik- Kesepuluh Firman dan Ia menuliskannya pada dua loh
baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kauseberangi. batu. 14 Dan pada waktu itu aku diperintahkan TUHAN
28
Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguh- untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan,
kanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di supaya kamu melakukannya di negeri, ke mana kamu pergi
depan bangsa ini dan dialah yang akan memimpin me- untuk mendudukinya. 15 Hati-hatilah sekali--sebab kamu
reka sampai mereka memiliki negeri yang akan kaulihat tidak melihat sesuatu rupa pada hari TUHAN berfirman
itu. 29 Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api-- 16 supaya jaBet-Peor.”
ngan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun: yang berbentuk
laki-laki atau perempuan; 17 yang berbentuk binatang yang
”Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan
di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di
dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan,
udara, 18 atau berbentuk binatang yang merayap di muka
supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki nebumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bageri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allah nenek
wah bumi; 19 dan juga supaya jangan engkau mengarahkan
2
moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kupematamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matarintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya,
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hari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau atu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain, dengan
disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan pesekaliannya itu, yang justru diberikan TUHAN, Allahmu, perangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang terkepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai ba- acung dan dengan kedahsyatan-kedahsy yang besar, segian mereka, 20 sedangkan TUHAN telah mengambil kamu perti yang dilakukan TUHAN, Allahmu, bagimu di Medan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi, dari sir, di depan matamu? 35 Engkau diberi melihatnya unMesir, untuk menjadi umat milik-Nya sendiri, seperti yang tuk mengetahui, bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang
terjadi sekarang ini. 21 Tetapi TUHAN menjadi murka ter- lain kecuali Dia. 36 Dari langit Ia membiarkan engkau
hadap aku oleh karena kamu, dan Ia bersumpah, bahwa mendengar suara-Nya untuk mengajari engkau, di bumi
aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak Ia membiarkan engkau melihat api-Nya yang besar, dan
akan masuk ke dalam negeri yang baik, yang diberikan segala perkataan-Nya kaudengar dari tengah-tengah api.
TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu. 37 Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih ketu22
Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menye- runan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberangi- luar dari Mesir dengan kekuatan-Nya yang besar, 38 untuk
nya dan menduduki negeri yang baik itu. 23 Hati-hatilah, menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besupaya jangan kamu melupakan perjanjian TUHAN, Allahmu,
sar dan lebih kuat dari padamu, untuk membawa engkau
yang telah diikat-Nya dengan kamu dan membuat bagimu masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepapatung yang menyerupai apapun yang oleh TUHAN, Allahmu,
damu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekadilarang kauperbuat. 24 Sebab TUHAN, Allahmu, adalah rang ini. 39 Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camapi yang menghanguskan, Allah yang cemburu. 25 Apabila kanlah, bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan
kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu lalu di bumi di bawah, tidak ada yang lain. 40 Berpeganglah
kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang me- pada ketetapan dan perintah-Nya yang kusampaikan kepanyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di damu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan
mata TUHAN, Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sa- anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu
kit hati-Nya, 26 maka aku memanggil langit dan bumi men- di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu unjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah tuk selamanya.” 41 Lalu Musa mengkhususkan tiga kota di
kamu habis binasa dengan segera dari negeri ke mana seberang sungai Yordan, di sebelah timur, 42 supaya orang
kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya; yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja
tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu, dapat melapunah. 27 TUHAN akan menyerakkan kamu di antara rikan diri ke sana, sehingga ia, apabila melarikan diri ke
bangsa-bangsa dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu salah satu kota itu, dapat tetap hidup. 43 Kota-kota itu
akan tinggal di antara bangsa-bangsa, ke mana TUHAN adalah: Bezer di padang gurun, di daerah dataran tinggi,
akan menyingkirkan kamu. 28 Maka di sana kamu akan untuk orang Ruben; Ramot di Gilead untuk orang Gad
beribadah kepada allah, buatan tangan manusia, dari kayu dan Golan di Basan untuk orang Manasye. 44 Inilah hudan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mende- kum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel.
ngar, tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. 29 Dan 45 Inilah peringatan, ketetapan dan peraturan, yang dikabaru di sana engkau mencari TUHAN, Allahmu, dan menemukantakan Musa kepada orang Israel, dalam perjalanan mereka
Nya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu keluar dari Mesir, 46 di seberang sungai Yordan, di lembah
dan dengan segenap jiwamu. 30 Apabila engkau dalam ke- di tentangan Bet-Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori,
adaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di ke- yang diam di Hesybon, yang dipukul kalah oleh Musa dan
mudian hari, maka engkau akan kembali kepada TUHAN, orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir.
Allahmu, dan mendengarkan suara-Nya. 31 Sebab TUHAN, 47 Negerinya diduduki mereka, dan juga negeri Og, raja
Allahmu, adalah Allah Penyayang, Ia tidak akan mening- negeri Basan: kedua-duanya raja orang Amori, yang diam
galkan atau memusnahkan engkau dan Ia tidak akan me- di seberang sungai Yordan, di sebelah timur, 48 mulai dari
lupakan perjanjian yang diikrarkan-Nya dengan sumpah Aroer, di tepi sungai Arnon, sampai gunung Siryon--itulah
kepada nenek moyangmu. 32 Sebab cobalah tanyakan, dari gunung Hermon-- 49 serta seluruh dataran di seberang suujung langit ke ujung langit, tentang zaman dahulu, yang ngai Yordan, di sebelah timur, sampai Laut Araba, di kaki
ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan ma- lereng gunung Pisga.
nusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal
yang demikian besar atau apakah ada pernah terdengar
Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan
sesuatu seperti itu. 33 Pernahkah suatu bangsa mendengar
berkata kepada mereka: ”Dengarlah, hai orang Israel, kesuara ilahi, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti
tetapan dan peraturan, yang pada hari ini kuperdengarkan
yang kaudengar dan tetap hidup? 34 Atau pernahkah sukepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukanatu allah mencoba datang untuk mengambil baginya sunya dengan setia. 2 TUHAN, Allah kita, telah mengikat
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perjanjian dengan kita di Horeb. 3 Bukan dengan nenek dengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, semenmoyang kita TUHAN mengikat perjanjian itu, tetapi de- tara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala
ngan kita, kita yang ada di sini pada hari ini, kita semu- sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku, 24 dan beranya yang masih hidup. 4 TUHAN telah bicara dengan kata: Sesungguhnya, TUHAN, Allah kita, telah memperberhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah- lihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesaran-Nya, dan
tengah api-- 5 aku pada waktu itu berdiri antara TUHAN suara-Nya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada
dan kamu untuk memberitahukan firman TUHAN kepa- hari ini telah kami lihat, bahwa Allah berbicara dengan
damu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik manusia dan manusia itu tetap hidup. 25 Tetapi sekarang,
ke gunung--dan Ia berfirman: 6 Akulah TUHAN, Allahmu, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan
yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tem- menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi menpat perbudakan. 7 Jangan ada padamu allah lain di hadapan- dengar suara TUHAN, Allah kita, kami akan mati. 26 Sebab
Ku. 8 Jangan membuat bagimu patung yang menyeru- makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah
pai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada yang hidup yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti
di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di ba- kami dan tetap hidup? 27 Mendekatlah engkau dan dengarwah bumi. 9 Jangan sujud menyembah kepadanya atau kanlah segala yang difirmankan TUHAN, Allah kita, dan
beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN Allahmu, ada- engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirlah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan mankan kepadamu oleh TUHAN, Allah kita, maka kami
bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang akan mendengar dan melakukannya. 28 Ketika TUHAN
ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakan10
tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu nya kepadaku, maka berfirmanlah TUHAN kepadaku: Teorang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang ber- lah Kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mepegang pada perintah-perintah-Ku. 11 Jangan menyebut reka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik.
29
nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan, sebab TUHAN
Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan
akan memandang bersalah orang yang menyebut nama- Daku dan berpegang pada segala perintah-Ku, supaya baik
Nya dengan sembarangan. 12 Tetaplah ingat dan kudus- keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya!
kanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu 30 Pergilah, katakanlah kepada mereka: Kembalilah ke keoleh TUHAN, Allahmu. 13 Enam hari lamanya engkau mahmu. 31 Tetapi engkau, berdirilah di sini bersama-sama
akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, 14 tetapi dengan Aku, maka Aku hendak mengatakan kepadamu
hari ketujuh adalah hari Sabat TUHAN, Allahmu; maka segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yang
jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu harus kauajarkan kepada mereka, supaya mereka melalaki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki- kukannya di negeri yang Kuberikan kepada mereka unlaki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau ke- tuk dimiliki. 32 Maka lakukanlah semuanya itu dengan seledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing tia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN,
yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri.
dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. 33 Segenap jalan, yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN,
15
Sebab haruslah kauingat, bahwa engkaupun dahulu bu- Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup, dan
dak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan
oleh TUHAN, Allahmu dengan tangan yang kuat dan le- kamu duduki.”
ngan yang teracung; itulah sebabnya TUHAN, Allahmu,
memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. 16 Hormatilah
”Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yang
ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu
aku ajarkan kepadamu atas perintah TUHAN, Allahmu,
oleh TUHAN, Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik
untuk dilakukan di negeri, ke mana kamu pergi untuk menkeadaanmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kedudukinya, 2 supaya seumur hidupmu engkau dan anak cupadamu. 17 Jangan membunuh. 18 Jangan berzinah. 19 Jangan
cumu takut akan TUHAN, Allahmu, dan berpegang pada
mencuri. 20 Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesasegala ketetapan dan perintah-Nya yang kusampaikan kemamu. 21 Jangan mengingini isteri sesamamu, dan jangan
padamu, dan supaya lanjut umurmu. 3 Maka dengarlah,
menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambahai orang Israel! Lakukanlah itu dengan setia, supaya baik
nya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya,
keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seatau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu.
perti yang dijanjikan TUHAN, Allah nenek moyangmu, ke22
Firman itulah yang diucapkan TUHAN kepada seluruh
padamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan
jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengahmadunya. 4 Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah
tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkankita, TUHAN itu esa! 5 Kasihilah TUHAN, Allahmu, deNya apa-apa lagi. Ditulis-Nya semuanya pada dua loh
ngan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan debatu, lalu diberikan-Nya kepadaku.” 23 ”Ketika kamu menngan segenap kekuatanmu. 6 Apa yang kuperintahkan ke-
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padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, 7 haruslah TUHAN, Allah kita, seperti yang diperintahkan-Nya keengkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmupada kita.”
dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu,
apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau
”Apabila TUHAN, Allahmu, telah membawa engkau
berbaring dan apabila engkau bangun. 8 Haruslah juga engke dalam negeri, ke mana engkau masuk untuk mendudukau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan
kinya, dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depaharuslah itu menjadi lambang di dahimu, 9 dan haruslah
nmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang
engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada
Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, tujuh
10
pintu gerbangmu. Maka apabila TUHAN, Allahmu, tebangsa, yang lebih banyak dan lebih kuat dari padamu,
lah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan-Nya 2
dan TUHAN, Allahmu, telah menyerahkan mereka kedengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham,
padamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka
Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu--kotaharuslah kamu menumpas mereka sama sekali. Jangakota yang besar dan baik, yang tidak kaudirikan; 11 rumahnlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan
rumah, penuh berisi berbagai-bagai barang baik, yang tijanganlah engkau mengasihani mereka. 3 Janganlah juga
dak kauisi; sumur-sumur yang tidak kaugali; kebun-kebun
engkau kawin-mengawin dengan mereka: anakmu peremanggur dan kebun-kebun zaitun, yang tidak kautanami-puan janganlah kauberikan kepada anak laki-laki mereka,
dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang,
ataupun anak perempuan mereka jangan kauambil bagi
12
maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan
anakmu laki-laki; 4 sebab mereka akan membuat anakmu
TUHAN, yang telah membawa kamu keluar dari tanah
laki-laki menyimpang dari pada-Ku, sehingga mereka berMesir, dari rumah perbudakan. 13 Engkau harus takut
ibadah kepada allah lain. Maka murka TUHAN akan
akan TUHAN, Allahmu; kepada Dia haruslah engkau berbangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engibadah dan demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah.
kau dengan segera. 5 Tetapi beginilah kamu lakukan ter14
Janganlah kamu mengikuti allah lain, dari antara allah
hadap mereka: mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robangsa-bangsa sekelilingmu, 15 sebab TUHAN, Allahmu,
bohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiangadalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya
tiang berhala mereka kamu hancurkan dan patung-patung
jangan bangkit murka TUHAN, Allahmu, terhadap engmereka kamu bakar habis. 6 Sebab engkaulah umat yang
kau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi.
kudus bagi TUHAN, Allahmu; engkaulah yang dipilih oleh
16
Janganlah kamu mencobai TUHAN, Allahmu, seperti
TUHAN, Allahmu, dari segala bangsa di atas muka bumi
17
kamu mencobai Dia di Masa.
Haruslah kamu berpeuntuk menjadi umat kesayangan-Nya. 7 Bukan karena legang pada perintah, peringatan dan ketetapan TUHAN,
bih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka
Allahmu, yang diperintahkan-Nya kepadamu; 18 haruslah
hati TUHAN terpikat olehmu dan memilih kamu--bukankah
engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata TUHAN,
kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? -- 8 tetapi
supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menkarena TUHAN mengasihi kamu dan memegang sumpahduduki negeri yang baik, yang dijanjikan TUHAN dengan
Nya yang telah diikrarkan-Nya kepada nenek moyangmu,
sumpah kepada nenek moyangmu, 19 dengan mengusir semaka TUHAN telah membawa kamu keluar dengan tamua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan
ngan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbuTUHAN. 20 Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kedakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. 9 Sebab itu haruspadamu: Apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu,
lah kauketahui, bahwa TUHAN, Allahmu, Dialah Allah,
yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN Allah kita?
Allah
yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih
21
maka haruslah engkau menjawab anakmu itu: Kita dasetia-Nya terhadap orang yang kasih kepada-Nya dan berhulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi TUHAN mempegang pada perintah-Nya, sampai kepada beribu-ribu kebawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat.
turunan, 10 tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka
22
TUHAN membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat, yang
yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan
besar dan yang mencelakakan, terhadap Mesir, terhadap
membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap
Firaun dan seisi rumahnya, di depan mata kita; 23 tetapi
orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pemkita dibawa-Nya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawabalasan terhadap orang itu. 11 Jadi berpeganglah pada perNya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang teintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan
lah dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyang
kepadamu pada hari ini untuk dilakukan.” 12 ”Dan akan
kita. 24 TUHAN, Allah kita, memerintahkan kepada kita
terjadi, karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan
untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut
itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engakan TUHAN, Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan
kau TUHAN, Allahmu, akan memegang perjanjian dan
kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup, seperti sekakasih setia-Nya yang diikrarkan-Nya dengan sumpah kerang ini. 25 Dan kita akan menjadi benar, apabila kita
pada nenek moyangmu. 13 Ia akan mengasihi engkau, memmelakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan
berkati engkau dan membuat engkau banyak; Ia akan
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memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gan- menduduki negeri yang dijanjikan TUHAN dengan sumdum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan pah kepada nenek moyangmu. 2 Ingatlah kepada seluruh
anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikan-Nya perjalanan yang kaulakukan atas kehendak TUHAN, Allahmu,
dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk membe- di padang gurun selama empat puluh tahun ini dengan
rikannya kepadamu. 14 Engkau akan diberkati lebih dari maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk
pada segala bangsa: tidak akan ada laki-laki atau perem- mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni, apakah
puan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewa- engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak. 3 Jadi Ia
nmu. 15 TUHAN akan menjauhkan segala penyakit dari merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan mempadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau- beri engkau makan manna, yang tidak kaukenal dan yang
kenal di Mesir itu akan ditimpakan-Nya kepadamu, tetapi juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat
Ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang mem- engkau mengerti, bahwa manusia hidup bukan dari roti
benci engkau. 16 Engkau harus melenyapkan segala bangsa saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan
yang diserahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu; janga- TUHAN. 4 Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu
nlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama empat puluh
beribadah kepada allah mereka, sebab hal itu akan men- tahun ini. 5 Maka haruslah engkau insaf, bahwa TUHAN,
jadi jerat bagimu. 17 Jika sekiranya engkau berkata dalam Allahmu, mengajari engkau seperti seseorang mengajari
hatimu: Bangsa-bangsa ini lebih banyak dari padaku, ba- anaknya. 6 Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada
gaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? 18 maka perintah TUHAN, Allahmu, dengan hidup menurut jalan
janganlah engkau takut kepada mereka; ingatlah selalu yang ditunjukkan-Nya dan dengan takut akan Dia. 7 Sebab
apa yang dilakukan TUHAN, Allahmu, terhadap Firaun TUHAN, Allahmu, membawa engkau masuk ke dalam nedan seluruh Mesir, 19 yakni cobaan-cobaan besar, yang ka- geri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan
ulihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat- danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung;
mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung, yang 8 suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon
dipakai TUHAN, Allahmu, untuk membawa engkau ke- anggur, pohon ara dan pohon delimanya; suatu negeri deluar. Demikianlah juga akan dilakukan TUHAN, Allahmu, ngan pohon zaitun dan madunya; 9 suatu negeri, di mana
terhadap segala bangsa yang engkau takuti. 20 Lagipula engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di
TUHAN, Allahmu, akan melepaskan tabuhan menyerbu mana engkau tidak akan kekurangan apapun; suatu nemereka, sampai habis binasa orang-orang yang masih ting- geri, yang batunya mengandung besi dan dari gununggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. 21 Janganlah
nya akan kaugali tembaga. 10 Dan engkau akan makan
gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, ada di dan akan kenyang, maka engkau akan memuji TUHAN,
tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. 22 TUHAN,Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikan-Nya keAllahmu, akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hada- padamu itu. 11 Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupanmu sedikit demi sedikit; engkau tidak boleh membi- pakan TUHAN, Allahmu, dengan tidak berpegang pada
nasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang perintah, peraturan dan ketetapan-Nya, yang kusampahutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. 23 Demikianlah
ikan kepadamu pada hari ini; 12 dan supaya, apabila engTUHAN, Allahmu, akan menyerahkan mereka kepadamu kau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah
dan akan mengacaukan mereka sama sekali, sampai me- yang baik serta mendiaminya, 13 dan apabila lembu sareka punah. 24 Raja-raja mereka akan diserahkan-Nya ke pimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas
dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada pamereka dari kolong langit; tidak akan ada yang dapat ber- damu bertambah banyak, 14 jangan engkau tinggi hati, setahan menghadapi engkau, sampai engkau memunahkan hingga engkau melupakan TUHAN, Allahmu, yang memmereka. 25 Patung-patung allah mereka haruslah kamu ba- bawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbukar habis; perak dan emas yang ada pada mereka janga- dakan, 15 dan yang memimpin engkau melalui padang gunlah kauingini dan kauambil bagi dirimu sendiri, supaya run yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang
jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah ke- ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang,
kejian bagi TUHAN, Allahmu. 26 Dan janganlah engkau yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu
membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, se- dari gunung batu yang keras, 16 dan yang di padang gurun
hingga engkaupun ditumpas seperti itu; haruslah engkau memberi engkau makan manna, yang tidak dikenal oleh
benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab nenek moyangmu, supaya direndahkan-Nya hatimu dan
semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan.”
dicobai-Nya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu
akhirnya. 17 Maka janganlah kaukatakan dalam hatimu:
Kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat
”Segenap perintah, yang kusampaikan kepadamu pada
aku memperoleh kekayaan ini. 18 Tetapi haruslah engkau
hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu
ingat kepada TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memhidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta
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berikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan,
dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkanNya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. 19 Tetapi jika engkau sama sekali melupakan
TUHAN, Allahmu, dan mengikuti allah lain, beribadah
kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini, bahwa kamu pasti binasa;
20
seperti bangsa-bangsa, yang dibinasakan TUHAN di hadapanmu, kamupun akan binasa, sebab kamu tidak mau
mendengarkan suara TUHAN, Allahmu.”

9

”Dengarlah, hai orang Israel! Engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta
menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan
lebih kuat dari padamu, yakni kota-kota besar yang kubukubunya sampai ke langit-- 2 suatu bangsa yang besar dan
tinggi, orang Enak, yang kaukenal dan yang tentangnya
kaudengar orang berkata: Siapakah yang dapat bertahan
menghadapi orang Enak? 3 Maka ketahuilah pada hari ini,
bahwa TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan; Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di
hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan
membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh TUHAN. 4 Janganlah engkau berkata
dalam hatimu, apabila TUHAN, Allahmu, telah mengusir
mereka dari hadapanmu: Karena jasa-jasakulah TUHAN
membawa aku masuk menduduki negeri ini; padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah TUHAN menghalau
mereka dari hadapanmu. 5 Bukan karena jasa-jasamu atau
karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah,
TUHAN, Allahmu, menghalau mereka dari hadapanmu,
dan supaya TUHAN menepati janji yang diikrarkan-Nya
dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham,
Ishak dan Yakub. 6 Jadi ketahuilah, bahwa bukan karena
jasa-jasamu TUHAN, Allahmu, memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk!” 7 ”Ingatlah, janganlah
lupa, bahwa engkau sudah membuat TUHAN, Allahmu,
gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah
Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang
TUHAN. 8 Di Horeb kamu sudah membuat TUHAN gusar, bahkan TUHAN begitu murka kepadamu, hingga Ia
mau memunahkan kamu. 9 Setelah aku mendaki gunung
untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat TUHAN dengan kamu, maka aku tinggal empat puluh hari empat puluh malam lamanya di gunung itu; roti
tidak kumakan dan air tidak kuminum. 10 TUHAN memberikan kepadaku kedua loh batu, yang ditulisi jari Allah,
di mana ada segala firman yang diucapkan TUHAN kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api, pada hari
perkumpulan. 11 Sesudah lewat empat puluh hari empat
puluh malam itu, maka TUHAN memberikan kepadaku

kedua loh batu, loh-loh perjanjian itu. 12 Lalu berfirmanlah TUHAN kepadaku: Bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu, yang kaubawa keluar dari
Mesir, telah berlaku busuk; mereka segera menyimpang
dari jalan yang Kuperintahkan kepada mereka; mereka telah membuat patung tuangan. 13 Lagi TUHAN berfirman
kepadaku: Telah Kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. 14 Biarkanlah Aku,
maka Aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan
nama mereka dari kolong langit; tetapi dari padamu akan
Kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak dari pada bangsa ini. 15 Setelah itu berpalinglah aku,
lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan
kedua loh perjanjian di kedua tanganku. 16 Lalu aku menyaksikan, bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa
terhadap TUHAN, Allahmu: kamu telah membuat suatu
anak lembu tuangan, kamu telah segera menyimpang dari
jalan yang diperintahkan TUHAN kepadamu. 17 Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. 18 Sesudah
itu aku sujud di hadapan TUHAN, empat puluh hari empat puluh malam lamanya, seperti yang pertama kali-roti tidak kumakan dan air tidak kuminum--karena segala
dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan
apa yang jahat di mata TUHAN, sehingga kamu menimbulkan sakit hati-Nya. 19 Sebab aku gentar karena murka
dan kepanasan amarah yang ditimpakan TUHAN kepadamu, sampai Ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali
inipun TUHAN mendengarkan aku. 20 Juga kepada Harun TUHAN begitu murka, hingga Ia mau membinasakannya; maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun
juga. 21 Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni
anak lembu itu, kuambil, kubakar, kuhancurkan dan kugiling baik-baik sampai halus, menjadi abu, lalu abunya
kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari
gunung. 22 Juga di Tabera, di Masa dan di Kibrot-Taawa,
kamu selalu membuat TUHAN gusar. 23 Dan ketika TUHAN
menyuruh kamu pergi dari Kadesh-Barnea dengan berfirman: Majulah dan dudukilah negeri yang Kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah TUHAN, Allahmu;
kamu tidak percaya kepada-Nya dan tidak mendengarkan
suara-Nya. 24 Bahkan kamu menentang TUHAN, sejak
aku mengenal kamu. 25 Maka aku sujud di hadapan TUHAN-empat puluh hari empat puluh malam lamanya aku sujud-,karena TUHAN telah berfirman akan memunahkan kamu,
26
dan aku berdoa kepada TUHAN, kataku: Ya, Tuhan
ALLAH, janganlah musnahkan umat milik-Mu sendiri, yang
Kautebus dengan kebesaran-Mu, dan yang Kaubawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. 27 Ingatlah kepada hamba-hamba-Mu, kepada Abraham, Ishak dan Yakub; janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun
kefasikannya dan dosanya, 28 supaya negeri, dari mana Engkau membawa kami keluar, jangan berkata: Sebab TUHAN
tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikan-
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Nya kepada mereka, dan sebab benci-Nya kepada mereka,
maka Ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. 29 Bukankah mereka itu umat milikMu sendiri, yang Kaubawa keluar dengan kekuatan-Mu
yang besar dan dengan lengan-Mu yang teracung?”
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rekalah, yakni kamu, yang dipilih-Nya dari segala bangsa,
seperti sekarang ini. 16 Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. 17 Sebab TUHAN, Allahmulah Allah segala allah dan Tuhan segala tuhan, Allah
yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu
ataupun menerima suap; 18 yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang
asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. 19 Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu
kepada orang asing, sebab kamupun dahulu adalah orang
asing di tanah Mesir. 20 Engkau harus takut akan TUHAN,
Allahmu, kepada-Nya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah.
21
Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allahmu, yang
telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang
besar dan dahsyat, yang telah kaulihat dengan matamu
sendiri. 22 Dengan tujuh puluh orang nenek moyangmu
pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini TUHAN, Allahmu, telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di
langit.”

”Pada waktu itu berfirmanlah TUHAN kepadaku:
Pahatlah dua loh batu yang serupa dengan yang mulamula, naiklah kepada-Ku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu; 2 maka Aku akan menuliskan pada
loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula
yang telah kaupecahkan itu, kemudian letakkanlah kedua
loh ke dalam tabut itu. 3 Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat dua loh batu yang
serupa dengan yang mula-mula; kemudian aku mendaki
gunung dengan kedua loh itu di tanganku. 4 Dan pada
loh itu Ia menuliskan, sama dengan tulisan yang mulamula, Kesepuluh Firman yang telah diucapkan TUHAN
kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada
hari kamu berkumpul; sesudah itu TUHAN memberikannya kepadaku. 5 Lalu aku turun kembali dari atas gunung,
”Haruslah engkau mengasihi TUHAN, Allahmu, dan
dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah
kubuat; dan di situlah tempatnya, seperti yang diperin- melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia detahkan TUHAN kepadaku. 6 Maka orang Israel berang- ngan senantiasa berpegang pada segala ketetapan-Nya, peraturankat dari Beerot Bene-Yaakan ke Mosera; di sanalah Ha- Nya dan perintah-Nya. 2 Kamu tahu sekarang--kukatakan
run mati dan dikuburkan; lalu Eleazar, anaknya, menjadi bukan kepada anak-anakmu, yang tidak mengenal dan tiimam menggantikan dia. 7 Dari sana mereka berangkat ke dak melihat hajaran TUHAN, Allahmu--kebesaran-Nya,
Gudgod, dan dari Gudgod ke Yotbata, suatu daerah yang tangan-Nya yang kuat dan lengan-Nya yang teracung, 3 tandabanyak sungainya. 8 Pada waktu itu TUHAN menunjuk tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan-Nya di
suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian TUHAN, Mesir terhadap Firaun, raja Mesir, dan terhadap seluruh
untuk bertugas melayani TUHAN dan untuk memberi ber- negerinya; 4 juga apa yang dilakukan-Nya terhadap pasukan
kat demi nama-Nya, sampai sekarang. 9 Sebab itu suku Mesir, dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni
Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama bagaimana Ia membuat air Laut Teberau meluap meliputi
dengan saudara-saudaranya; Tuhanlah milik pusakanya, mereka, ketika mereka mengejar kamu, sehingga TUHAN
seperti yang difirmankan kepadanya oleh TUHAN, Allahmu. membinasakan mereka untuk selamanya; 5 dan apa yang
10
Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang per- dilakukan-Nya terhadapmu di padang gurun, sampai kamu
tama kali, empat puluh hari empat puluh malam lamanya, tiba di tempat ini; 6 pula apa yang dilakukan-Nya terhadan sekali inipun TUHAN mendengarkan aku: TUHAN dap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben,
tidak mau memusnahkan engkau. 11 Lalu berfirmanlah yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan
TUHAN kepadaku: Bersiaplah, pergilah berjalan di depan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala
bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki ne- yang mengikuti mereka, di tengah-tengah seluruh orang Isgeri yang Kujanjikan dengan sumpah kepada nenek mo- rael. 7 Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala
yang mereka untuk memberikannya kepada mereka.” 12 ”Makaperbuatan besar yang dilakukan TUHAN.” 8 ”Jadi kamu
sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan dari harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan
padamu oleh TUHAN, Allahmu, selain dari takut akan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memaTUHAN, Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkansuki serta menduduki negeri, ke mana kamu pergi menNya, mengasihi Dia, beribadah kepada TUHAN, Allahmu, dudukinya, 9 dan supaya lanjut umurmu di tanah yang
dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyadengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, 13 berpegang
pada perintah dan ketetapan TUHAN yang kusampaikan ngmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada
kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. 14 Sesungguhnya,
keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah
TUHAN, Allahmulah yang empunya langit, bahkan langit susu dan madunya. 10 Sebab negeri, ke mana engkau mayang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isi- suk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah
nya; 15 tetapi hanya oleh nenek moyangmulah hati TUHAN Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur deterpikat sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan me- ngan benih harus kauairi dengan jerih payah, seakan-akan
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kebun sayur. 11 Tetapi negeri, ke mana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung
dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan
yang turun dari langit; 12 suatu negeri yang dipelihara oleh
TUHAN, Allahmu: mata TUHAN, Allahmu, tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. 13 Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi TUHAN, Allahmu, dan beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, 14 maka
Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu,
15
dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. 16 Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada allah
lain dan sujud menyembah kepadanya. 17 Jika demikian,
maka akan bangkitlah murka TUHAN terhadap kamu dan
Ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan
cepat dari negeri yang baik yang diberikan TUHAN kepadamu. 18 Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini
dalam hatimu dan dalam jiwamu; kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu
menjadi lambang di dahimu. 19 Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya, apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang
dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila
engkau bangun; 20 engkau harus menuliskannya pada tiang
pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, 21 supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyangmu
untuk memberikannya kepada mereka, selama ada langit
di atas bumi. 22 Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk
dilakukan, dengan mengasihi TUHAN, Allahmu, dengan
hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan-Nya dan dengan berpaut pada-Nya, 23 maka TUHAN akan menghalau
segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat
dari padamu. 24 Setiap tempat yang diinjak oleh telapak
kakimu, kamulah yang akan memilikinya: mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu,
yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. 25 Tidak ada yang akan dapat bertahan
menghadapi kamu: TUHAN, Allahmu, akan membuat seluruh negeri yang kauinjak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan TUHAN kepadamu.
26
Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini
berkat dan kutuk: 27 berkat, apabila kamu mendengarkan
perintah TUHAN, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu
pada hari ini; 28 dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan
perintah TUHAN, Allahmu, dan menyimpang dari jalan

yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti allah lain yang tidak kamu kenal. 29 Jadi apabila
TUHAN, Allahmu, telah membawa engkau ke negeri, yang
engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. 30 Bukankah keduanya terletak
di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang
diam di Araba-Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohonpohon tarbantin di More? 31 Sebab kamu ini sebentar lagi
hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan
menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN,
Allahmu; dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, 32 maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu
pada hari ini.”
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”Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu
lakukan dengan setia di negeri yang diberikan TUHAN,
Allah nenek moyangmu, kepadamu untuk memilikinya, selama kamu hidup di muka bumi. 2 Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat, di mana bangsa-bangsa
yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada allah
mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukitbukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. 3 Mezbah
mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka
kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar
habis, patung-patung allah mereka kamu hancurkan, dan
nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. 4 Jangan
kamu berbuat seperti itu terhadap TUHAN, Allahmu. 5 Tetapi
tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, dari segala
sukumu sebagai kediaman-Nya untuk menegakkan namaNya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan ke sanalah
harus kamu pergi. 6 Ke sanalah harus kamu bawa korban
bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu
dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu
dan kambing dombamu. 7 Di sanalah kamu makan di hadapan TUHAN, Allahmu, dan bersukaria, kamu dan seisi
rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati
oleh TUHAN, Allahmu. 8 Jangan kamu melakukan apapun
yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing
berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. 9 Sebab
hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh
TUHAN, Allahmu. 10 Tetapi apabila nanti sudah kamu
seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk dimiliki, dan
apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala
musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tenteram, 11 maka ke tempat yang dipilih TUHAN, Allahmu,
untuk membuat nama-Nya diam di sana, haruslah kamu
bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban
bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepu-
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luhanmu dan persembahan khususmu dan segala korban kaubawa ke tempat yang akan dipilih TUHAN; 27 engkau
nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada TUHAN.harus mengolah korban bakaranmu, daging dan darahnya,
12
Kamu harus bersukaria di hadapan TUHAN, Allahmu, di atas mezbah TUHAN, Allahmu, dan darah korban semkamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, ham- belihanmu haruslah dicurahkan ke atas mezbah TUHAN,
bamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi Allahmu, tetapi dagingnya boleh kaumakan. 28 Dengarkanlah
yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak men- baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya
dapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. 13 Hati- baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemuhatilah, supaya jangan engkau mempersembahkan korban- dian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan
korban bakaranmu di sembarang tempat yang kaulihat; apa yang baik dan benar di mata TUHAN, Allahmu.” 29 ”Apabila
14
tetapi di tempat yang akan dipilih TUHAN di daerah TUHAN, Allahmu, telah melenyapkan dari hadapanmu
salah satu sukumu, di sanalah harus kaupersembahkan bangsa-bangsa yang daerahnya kaumasuki untuk mendukorban bakaranmu, dan di sanalah harus kaulakukan se- dukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya
gala yang kuperintahkan kepadamu. 15 Tetapi engkau bo- dan diam di negerinya, 30 maka hati-hatilah, supaya jangan
leh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, se- engkau kena jerat dan mengikuti mereka, setelah mereka
suai dengan berkat TUHAN, Allahmu, yang diberikan- dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau
Nya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun menanya-nanya tentang allah mereka dengan berkata: Baorang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang gaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada allah meatau daging rusa; 16 hanya darahnya janganlah kaumakan, reka? Akupun mau berlaku begitu. 31 Jangan engkau bertetapi harus kaucurahkan ke bumi seperti air. 17 Di da- buat seperti itu terhadap TUHAN, Allahmu; sebab segala
lam tempatmu tidak boleh kaumakan persembahan perse- yang menjadi kekejian bagi TUHAN, apa yang dibencipuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, Nya, itulah yang dilakukan mereka bagi allah mereka; bahkan
ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kam- anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibabing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kar mereka dengan api bagi allah mereka. 32 Segala yang
kaunazarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan
persembahan khususmu. 18 Tetapi di hadapan TUHAN, setia, janganlah engkau menambahinya ataupun menguraAllahmu, haruslah engkau memakannya, di tempat yang nginya.
akan dipilih TUHAN, Allahmu, engkau ini, anakmu lakilaki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hamApabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi
bamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempaatau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu
tmu, dan haruslah engkau bersukaria di hadapan TUHAN,
suatu tanda atau mujizat, 2 dan apabila tanda atau mujiAllahmu, karena segala usahamu. 19 Hati-hatilah, supaya
zat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia memjangan engkau melalaikan orang Lewi, selama engkau ada
bujuk: Mari kita mengikuti allah lain, yang tidak kaukedi tanahmu. 20 Apabila TUHAN, Allahmu, telah melunal, dan mari kita berbakti kepadanya, 3 maka janganlah
askan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikan-Nya kepaengkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu;
damu dan engkau berpikir: Aku mau makan daging, kasebab TUHAN, Allahmu, mencoba kamu untuk mengetarena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau
hui, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi TUHAN,
makan daging sesuka hatimu. 21 Apabila tempat yang akan
Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jidipilih TUHAN, Allahmu, untuk menegakkan nama-Nya
wamu. 4 TUHAN, Allahmu, harus kamu ikuti, kamu hadi sana, terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau borus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing domNya, suara-Nya harus kamu dengarkan, kepada-Nya harus
bamu yang diberikan TUHAN kepadamu, seperti yang kukamu berbakti dan berpaut. 5 Nabi atau pemimpi itu haperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di temruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad
patmu sesuka hatimu. 22 Tetapi engkau harus memakan
terhadap TUHAN, Allahmu, yang telah membawa kamu
dagingnya, seperti memakan daging kijang atau daging
keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rurusa; baik orang najis maupun orang tahir boleh memamah
perbudakan--dengan maksud untuk menyesatkan engkannya. 23 Tetapi jagalah baik-baik, supaya jangan engkau dari jalan yang diperintahkan TUHAN, Allahmu, kekau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka
padamu untuk dijalani. Demikianlah harus kauhapuskan
janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan
yang
jahat itu dari tengah-tengahmu. 6 Apabila saudaramu
daging. 24 Janganlah engkau memakannya; engkau harus
laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki atau anakmu
mencurahkannya ke bumi seperti air. 25 Janganlah engkau
perempuan atau isterimu sendiri atau sahabat karibmu
memakannya, supaya baik keadaanmu dan keadaan anakmembujuk engkau diam-diam, katanya: Mari kita beranakmu yang kemudian, apabila engkau melakukan apa
bakti kepada allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun
yang benar di mata TUHAN. 26 Tetapi persembahan kuoleh nenek moyangmu, 7 salah satu allah bangsa-bangsa sedusmu yang ada padamu dan korban nazarmu haruslah
kelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh
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dari padamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, 8 maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya,
janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya, 9 tetapi bunuhlah dia! Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. 10 Engkau harus melempari dia dengan batu,
sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau dari pada TUHAN, Allahmu, yang telah membawa
engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan.
11
Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi
takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. 12 Apabila
di salah satu kota yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk diam di sana, kaudengar orang berkata:
13
Ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu,
yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan
berkata: Mari kita berbakti kepada allah lain yang tidak
kamu kenal, 14 maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar
dan sudah pasti, bahwa kekejian itu dilakukan di tengahtengahmu, 15 maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu
serta segala isinya dan hewannya. 16 Seluruh jarahan harus kaukumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus
kaubakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai
korban bakaran yang lengkap bagi TUHAN, Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. 17 Dari barangbarang yang dikhususkan itu janganlah apapun melekat
pada tanganmu, supaya TUHAN berhenti dari murka-Nya
yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihan-Nya
kepadamu, mengasihani engkau dan membuat jumlahmu
banyak, seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. 18 Sebab dengan demikian engkau
mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, untuk berpegang
pada segala perintah-Nya, yang kusampaikan kepadamu
pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata
TUHAN, Allahmu.”

14

”Kamulah anak-anak TUHAN, Allahmu; janganlah
kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang; 2 sebab
engkaulah umat yang kudus bagi TUHAN, Allahmu, dan
engkau dipilih TUHAN untuk menjadi umat kesayanganNya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi.”
3
”Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan
kekejian. 4 Inilah binatang-binatang berkaki empat yang
boleh kamu makan: lembu, domba dan kambing; 5 rusa,
kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu
hutan dan domba hutan. 6 Setiap binatang berkaki empat
yang berkuku belah--yaitu yang kukunya bersela panjang
menjadi dua--dan yang memamah biak di antara binatangbinatang berkaki empat, itu boleh kamu makan. 7 Tetapi

inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela
kukunya: unta, kelinci hutan dan marmot, karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku
belah; haram semuanya itu bagimu. 8 Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak;
haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. 9 Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang
hidup di dalam air; segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan, 10 tetapi segala yang tidak bersirip atau
bersisik janganlah kamu makan; haram semuanya itu bagimu. 11 Setiap burung yang tidak haram boleh kamu
makan. 12 Tetapi yang berikut janganlah kamu makan:
burung rajawali, ering janggut dan elang laut; 13 elang merah, elang hitam dan burung dendang menurut jenisnya;
14
setiap burung gagak menurut jenisnya; 15 burung unta,
burung hantu, camar dan elang sikap menurut jenisnya;
16
burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih; 17 burung undan, burung ering dan burung dendang
air; 18 burung ranggung, dan bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. 19 Juga segala binatang mengeriap
yang bersayap, itupun haram bagimu, jangan dimakan.
20
Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan.
21
Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh
kauberikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu
untuk dimakan, atau boleh kaujual kepada orang asing;
sebab engkaulah umat yang kudus bagi TUHAN, Allahmu.
Janganlah kaumasak anak kambing dalam air susu induknya.” 22 ”Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan
sepersepuluh dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun. 23 Di hadapan TUHAN, Allahmu,
di tempat yang akan dipilih-Nya untuk membuat namaNya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan
persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu,
ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut
akan TUHAN, Allahmu. 24 Apabila, dalam hal engkau diberkati TUHAN, Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu,
sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih TUHAN untuk menegakkan namaNya di sana terlalu jauh dari tempatmu, 25 maka haruslah
engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam
bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih TUHAN,
Allahmu, 26 dan haruslah engkau membelanjakan uang itu
untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau
kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah
engkau makan di sana di hadapan TUHAN, Allahmu dan
bersukaria, engkau dan seisi rumahmu. 27 Juga orang Lewi
yang diam di dalam tempatmu janganlah kauabaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama
engkau. 28 Pada akhir tiga tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil ta-
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nahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu;
29
maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak
yatim dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang
makan dan menjadi kenyang, supaya TUHAN, Allahmu,
memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan
tanganmu.”

dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa, 14 engkau harus dengan
limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu
oleh TUHAN, Allahmu, haruslah kauberikan kepadanya.
15
Haruslah kauingat, bahwa engkaupun dahulu budak di
tanah Mesir dan engkau ditebus TUHAN, Allahmu; itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada
”Pada akhir tujuh tahun engkau harus mengadakan
hari ini. 16 Tetapi apabila dia berkata kepadamu: Aku
penghapusan hutang. 2 Inilah cara penghapusan itu: setidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengtiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang
asihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padipinjamkannya kepada sesamanya; janganlah ia menadamu, 17 maka engkau harus mengambil sebuah penusuk
gih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimadan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi
klumkan penghapusan hutang demi TUHAN. 3 Dari seobudakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kauperrang asing boleh kautagih, tetapi piutangmu kepada saudabuat
kepada budakmu perempuan. 18 Janganlah merasa
ramu haruslah kauhapuskan. 4 Maka tidak akan ada orang
susah, apabila engkau melepaskan dia sebagai orang memiskin di antaramu, sebab sungguh TUHAN akan memrdeka, sebab enam tahun lamanya ia telah bekerja padamu
berkati engkau di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu,
dengan jasa dua kali upah seorang pekerja harian. Maka
kepadamu untuk menjadi milik pusaka, 5 asal saja engkau
TUHAN, Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala
mendengarkan baik-baik suara TUHAN, Allahmu, dan mesesuatu yang kaukerjakan.” 19 ”Segala anak sulung jantan
lakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan
yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu,
kepadamu pada hari ini. 6 Apabila TUHAN, Allahmu, memharuslah kaukuduskan bagi TUHAN, Allahmu; janganlah
berkati engkau, seperti yang dijanjikan-Nya kepadamu, maka
engkau memakai anak sulung lembumu, dan janganlah
engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa,
engkau menggunting bulu anak sulung dombamu. 20 Di
tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman; enghadapan TUHAN, Allahmu, engkau harus memakan dakau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak
gingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih
akan menguasai engkau. 7 Jika sekiranya ada di antaramu
TUHAN, engkau ini dan seisi rumahmu. 21 Tetapi apabila
seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah
ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apasatu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh
pun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya
TUHAN, Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan
bagi TUHAN, Allahmu. 22 Di dalam tempatmu boleh enghati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu
kau, baik orang najis maupun orang tahir, memakan dayang miskin itu, 8 tetapi engkau harus membuka tangan
gingnya, seperti daging kijang atau daging rusa. 23 Hanya
lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dedarahnya janganlah kaumakan; haruslah kaucurahkan ke
ngan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia
tanah seperti air.”
perlukan. 9 Hati-hatilah, supaya jangan timbul di dalam
hatimu pikiran dursila, demikian: Sudah dekat tahun ke”Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah
tujuh, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi
kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan engkau ti- bagi TUHAN, Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah
dak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru ke- TUHAN, Allahmu, membawa engkau keluar dari Mesir
pada TUHAN tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa pada waktu malam. 2 Maka engkau harus menyembelih
bagimu. 10 Engkau harus memberi kepadanya dengan lim- kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah
pahnya dan janganlah hatimu berdukacita, apabila engkau bagi TUHAN, Allahmu, di tempat yang akan dipilih TUHAN
memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah TUHAN, untuk membuat nama-Nya diam di sana. 3 Janganlah engAllahmu, akan memberkati engkau dalam segala pekerja- kau makan sesuatu yang beragi besertanya; tujuh hari
anmu dan dalam segala usahamu. 11 Sebab orang-orang lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi bemiskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu; itu- sertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru
lah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian: engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seuHaruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi sauda- mur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari
ramu, yang tertindas dan yang miskin di negerimu.” 12 ”Apabila
tanah Mesir. 4 Janganlah terdapat padamu ragi di seluseorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seo- ruh daerahmu, tujuh hari lamanya; dan dari daging hewan
rang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, yang kausembelih pada waktu petang pada hari pertama,
maka ia akan bekerja padamu enam tahun lamanya, tetapi janganlah ada yang bermalam sampai pagi. 5 Engkau tipada tahun yang ketujuh engkau harus melepaskan dia se- dak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu
bagai orang merdeka. 13 Dan apabila engkau melepaskan tempat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.
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Tetapi di tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, dup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh
untuk membuat nama-Nya diam di sana, engkau harus TUHAN, Allahmu.” 21 ”Janganlah engkau menanam sesumempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, atu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah TUHAN,
ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau Allahmu, mezbah yang akan kaubuat bagimu. 22 Janganlah
keluar dari Mesir. 7 Engkau harus memasaknya dan mema- juga kaudirikan bagimu tugu berhala, yang dibenci oleh
kannya di tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu; ke- TUHAN, Allahmu.
mudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu.
8
Enam hari lamanya engkau harus makan roti yang tiJanganlah engkau mempersembahkan bagi TUHAN,
dak beragi dan pada hari yang ketujuh harus ada perAllahmu, lembu atau domba, yang ada cacatnya, atau sekumpulan raya bagi TUHAN, Allahmu; maka janganlah
suatu yang buruk; sebab yang demikian adalah kekejian
engkau melakukan pekerjaan. 9 Tujuh minggu harus kaubagi TUHAN, Allahmu.” 2 ”Apabila di tengah-tengahmu
hitung: pada waktu orang mulai menyabit gandum yang
di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh
belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung tujuh
TUHAN, Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau per10
minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari
empuan yang melakukan apa yang jahat di mata TUHAN,
raya Tujuh Minggu bagi TUHAN, Allahmu, sekedar perAllahmu, dengan melangkahi perjanjian-Nya, 3 dan yang
sembahan sukarela yang akan kauberikan, sesuai dengan
pergi beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah
berkat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.
kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap
11
Haruslah engkau bersukaria di hadapan TUHAN, Allahmu,
tentara langit, hal yang telah Kularang itu; 4 dan apabila
engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan,
hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka enghambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang
kau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata beLewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yanar dan sudah pasti, bahwa kekejian itu dilakukan di antim dan janda, yang di tengah-tengahmu, di tempat yang
tara orang Israel, 5 maka engkau harus membawa laki-laki
akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk membuat namaatau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat
Nya diam di sana. 12 Haruslah kauingat, bahwa engkauitu ke luar ke pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perpun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melaempuan itu harus kaulempari dengan batu sampai mati.
13
Hari raya Pondok 6
kukan ketetapan ini dengan setia.
Atas keterangan dua atau tiga orang saksi haruslah mati
Daun haruslah kaurayakan tujuh hari lamanya, apabila
dibunuh orang yang dihukum mati; atas keterangan satu
engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu
orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. 7 Saksi-saksi
dan tempat pemerasanmu. 14 Haruslah engkau bersukaria
itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka
pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki
untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Demiserta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hamkianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengahbamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatengahmu.” 8 ”Apabila sesuatu perkara terlalu sukar batim dan janda yang di dalam tempatmu. 15 Tujuh hari lagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntutmanya harus engkau mengadakan perayaan bagi TUHAN,
menuntut, atau luka-melukai--perkara pendakwaan di daAllahmu, di tempat yang akan dipilih TUHAN; sebab TUHAN,
lam tempatmu--maka haruslah engkau pergi menghadap
Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala hasil take tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu; 9 haruslah
nahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau daengkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada
pat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 16 Tiga kali setahakim yang ada pada waktu itu, dan meminta putusan.
hun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap
Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hahadirat TUHAN, Allahmu, ke tempat yang akan dipilihkim. 10 Dan engkau harus berbuat menurut keputusan
Nya, yakni pada hari raya Roti Tidak Beragi, pada hari
yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang
raya Tujuh Minggu dan pada hari raya Pondok Daun. Jaakan dipilih TUHAN; engkau harus melakukan dengan senganlah ia menghadap hadirat TUHAN dengan tangan
tia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. 11 Menurut
hampa, 17 tetapi masing-masing dengan sekedar persempetunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut
bahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu
keputusan yang dikatakan mereka kepadamu haruslah engoleh TUHAN, Allahmu.” 18 ”Hakim-hakim dan petugas-petugas
kau berbuat; janganlah engkau menyimpang ke kanan atau
haruslah kauangkat di segala tempat yang diberikan TUHAN,
ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepaAllahmu, kepadamu, menurut suku-sukumu; mereka hadamu. 12 Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak
rus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil.
mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana seba19
Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memangai pelayan TUHAN, Allahmu, ataupun perkataan hakim,
dang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap memmaka orang itu harus mati. Demikianlah harus kauhabuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. 13 Maka selikkan perkataan orang-orang yang benar. 20 Semata-mata
luruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut dan
keadilan, itulah yang harus kaukejar, supaya engkau hitidak lagi berlaku terlalu berani.” 14 ”Apabila engkau telah
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masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN,
Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata: Aku mau mengangkat raja atasku,
seperti segala bangsa yang di sekelilingku, 15 maka hanyalah raja yang dipilih TUHAN, Allahmu, yang harus kauangkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu
haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu; seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kauangkat atasmu. 16 Hanya, janganlah ia memelihara banyak
kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir
untuk mendapat banyak kuda, sebab TUHAN telah berfirman kepadamu: Janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. 17 Juga janganlah ia mempunyai banyak
isteri, supaya hatinya jangan menyimpang; emas dan perakpun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. 18 Apabila
ia duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang
ada pada imam-imam orang Lewi. 19 Itulah yang harus ada
di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan TUHAN, Allahnya, dengan
berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, 20 supaya jangan ia tinggi hati terhadap
saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari
perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel.”

antaramu janganlah didapati seorangpun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi
petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, 11 seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang
meminta petunjuk kepada orang-orang mati. 12 Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian
bagi TUHAN, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah
TUHAN, Allahmu, menghalau mereka dari hadapanmu.
13
Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan
TUHAN, Allahmu. 14 Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kaududuki ini mendengarkan kepada peramal
atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan TUHAN,
Allahmu, melakukan yang demikian. 15 Seorang nabi dari
tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama
seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh TUHAN, Allahmu;
dialah yang harus kamu dengarkan. 16 Tepat seperti yang
kamu minta dahulu kepada TUHAN, Allahmu, di gunung
Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata: Tidak
mau aku mendengar lagi suara TUHAN, Allahku, dan
api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya
jangan aku mati. 17 Lalu berkatalah TUHAN kepadaku:
Apa yang dikatakan mereka itu baik; 18 seorang nabi akan
Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka,
seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam
mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala
”Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, jangayang Kuperintahkan kepadanya. 19 Orang yang tidak mennlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang
dengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu
Israel; dari korban api-apian kepada TUHAN dan apa
demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertangguyang menjadi milik-Nya harus mereka mendapat rezeki.
ngjawaban. 20 Tetapi seorang nabi, yang terlalu berani un2
Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah
tuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak
saudara-saudaranya; Tuhanlah milik pusakanya, seperti
Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang beryang dijanjikan-Nya kepadanya. 3 Inilah hak imam terkata demi nama allah lain, nabi itu harus mati. 21 Jika sehadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersemkiranya kamu berkata dalam hatimu: Bagaimanakah kami
bahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba:
mengetahui perkataan yang tidak difirmankan TUHAN? -kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua ra- 22
apabila seorang nabi berkata demi nama TUHAN dan
hang dan perut besar. 4 Hasil pertama dari gandummu,
perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka
dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan peritulah perkataan yang tidak difirmankan TUHAN; dengan
tama dari dombamu haruslah kauberikan kepadanya. 5 Sebab
terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka jangadialah yang dipilih oleh TUHAN, Allahmu, dari segala
nlah gentar kepadanya.”
sukumu, supaya ia senantiasa melayani TUHAN dan menyelenggarakan kebaktian demi nama-Nya, ia dan anakanaknya. 6 Apabila seorang Lewi datang dari tempat ma”Apabila TUHAN, Allahmu, sudah melenyapkan bangsanapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh TUHAN,
dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka
dipilih TUHAN, 7 dan menyelenggarakan kebaktian demi dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, 2 maka
nama TUHAN, Allahnya, sama seperti semua saudara- engkau harus mengkhususkan tiga kota di dalam negeri
nya, orang-orang Lewi, yang melayani TUHAN di sana, yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk di8
maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama, de- duduki. 3 Engkau harus menetapkan jauhnya jalan, dan
ngan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan men- membagi dalam tiga bagian wilayah negeri yang diberikan
jual harta nenek moyangnya.” 9 ”Apabila engkau sudah TUHAN, Allahmu, untuk dimiliki olehmu, supaya setiap
masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, pembunuh dapat melarikan diri ke sana. 4 Inilah ketenAllahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai tuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana
dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. 10 Di dan boleh tinggal hidup: apabila ia membunuh sesama-
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nya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya, 5 misalnya apabila seseorang pergi
ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika
tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon
kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri
ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. 6 Maksudnya
supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu, karena jauhnya perjalanan, menangkapnya dan membunuhnya, padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati,
karena ia tidak membenci dia sebelumnya. 7 Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian: tiga kota
haruslah kaukhususkan. 8 Dan jika TUHAN, Allahmu, sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikanNya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah
memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakan-Nya
akan diberikan kepada nenek moyangmu, 9 --apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi TUHAN,
Allahmu, dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang
ditunjukkan-Nya--maka haruslah engkau menambah tiga
kota lagi kepada yang tiga itu, 10 supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milikmu
dan hutang darah melekat kepadamu. 11 Tetapi apabila
seseorang membenci sesamanya manusia, dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan
memukul dia, sehingga mati, kemudian melarikan diri ke
salah satu kota itu, 12 maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan
dia kepada penuntut tebusan darah, supaya ia mati dibunuh. 13 Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Demikianlah harus kauhapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu.”
14
”Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah
ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka
yang akan kaumiliki di negeri yang diberikan TUHAN,
Allahmu, kepadamu untuk menjadi milikmu.” 15 ”Satu orang
saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin
dilakukannya; baru atas keterangan dua atau tiga orang
saksi perkara itu tidak disangsikan. 16 Apabila seorang
saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, 17 maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan TUHAN,
di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada
waktu itu. 18 Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya
baik-baik, dan apabila ternyata, bahwa saksi itu seorang
saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, 19 maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari
tengah-tengahmu. 20 Maka orang-orang lain akan mende-

ngar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu.
21
Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku: nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi,
tangan ganti tangan, kaki ganti kaki.”

20

”Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu,
dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang
lebih banyak dari padamu, maka janganlah engkau takut
kepadanya, sebab TUHAN, Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau.
2
Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang
imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat, 3 dengan berkata kepada mereka: Dengarlah, hai
orang Israel! Kamu sekarang menghadapi pertempuran
melawan musuhmu; janganlah lemah hatimu, janganlah
takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena
mereka, 4 sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan
menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. 5 Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada
tentara, demikian: Siapakah orang yang telah mendirikan
rumah baru, tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi
dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam
pertempuran dan orang lain yang menempatinya. 6 Dan
siapa telah membuat kebun anggur, tetapi belum mengecap hasilnya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya,
supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain
yang mengecap hasilnya. 7 Dan siapa telah bertunangan
dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya?
Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia
mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. 8 Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara
kepada tentara demikian: Siapa takut dan lemah hati? Ia
boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudarasaudaranya jangan tawar seperti hatinya. 9 Apabila para
pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka
haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. 10 Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. 11 Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat
di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi
hamba kepadamu. 12 Tetapi apabila kota itu tidak mau
berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya; 13 dan setelah TUHAN, Allahmu, menyerahkannya ke
dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang.
14
Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang
ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kaurampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini,
yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, boleh
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kaupergunakan. 15 Demikianlah harus kaulakukan terha- sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar
dap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempa- di mata TUHAN.” 10 ”Apabila engkau keluar berperang
tmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. melawan musuhmu, dan TUHAN, Allahmu, menyerahkan
16
Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan meTUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, ja- reka tawanan, 11 dan engkau melihat di antara tawanan
nganlah kaubiarkan hidup apapun yang bernafas, 17 melainkan
itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengkautumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, ingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi isteorang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Ye- rimu, 12 maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rubus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, mahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, meAllahmu, 18 supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat motong kukunya, 13 menanggalkan pakaian yang dipakaisesuai dengan segala kekejian, yang dilakukan mereka bagi nya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk
allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada TUHAN, menangisi ibu bapanya sebulan lamanya. Sesudah demiAllahmu. 19 Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau kian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi sulama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh eng- aminya, sehingga ia menjadi isterimu. 14 Apabila engkau
kau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan meng- tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau memayunkan kapak kepadanya; buahnya boleh kaumakan, te- biarkan dia pergi sesuka hatinya; tidak boleh sekali-kali
tapi batangnya janganlah kautebang; sebab, pohon yang engkau menjual dia dengan bayaran uang; tidak boleh
di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut ka- engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau
ukepung. 20 Hanya pohon-pohon, yang engkau tahu ti- telah memaksa dia.” 15 ”Apabila seorang mempunyai dua
dak menghasilkan makanan, boleh kaurusakkan dan ka- orang isteri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak diutebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap cintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki bagikota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu ja- nya, baik isteri yang dicintai maupun isteri yang tidak
tuh.”
dicintai, dan anak sulung adalah dari isteri yang tidak
dicintai, 16 maka pada waktu ia membagi warisan harta
kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia
”Apabila di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu,
memberikan bagian anak sulung kepada anak dari isteri
kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang
yang dicintai merugikan anak dari isteri yang tidak dicinmati terbunuh di padang, dengan tidak diketahui siapa
tai, yang adalah anak sulung. 17 Tetapi ia harus mengayang membunuhnya, 2 maka haruslah para tua-tuamu dan
kui anak yang sulung, anak dari isteri yang tidak dicintai
para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di
itu, dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala
sekeliling orang yang terbunuh itu. 3 Kota yang ternyata
kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertamapaling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para
tama: dialah yang empunya hak kesulungan.” 18 ”Apabila
tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina
seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan memyang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum perbangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnah menghela dengan kuk. 4 Para tua-tua kota itu harusnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tilah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu
dak juga ia mendengarkan mereka, 19 maka haruslah ayahberair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi,
nya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar
dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan
kepada
para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kebatang leher lembu muda itu. 5 Imam-imam bani Lewi
diamannya, 20 dan harus berkata kepada para tua-tua kotaharuslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih
nya: Anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau
TUHAN, Allahmu, untuk melayani Dia dan untuk memmendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peberi berkat demi nama TUHAN; menurut putusan mereminum. 21 Maka haruslah semua orang sekotanya melemkalah setiap perkara dan setiap hal luka-melukai harus
pari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah
diselesaikan. 6 Dan semua tua-tua dari kota yang paling
harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu;
dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, haruslah
dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi tamembasuh tangannya di atas lembu muda yang batang
kut.” 22 ”Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan de7
lehernya dipatahkan di lembah itu, dan mereka harus
ngan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kamemberi pernyataan dengan mengatakan: Tangan kami
ugantung dia pada sebuah tiang, 23 maka janganlah matidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatyatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi
nya. 8 Adakanlah pendamaian bagi umat-Mu Israel yang
haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, setelah Kautebus itu, TUHAN, dan janganlah timpakan dabab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah; jangarah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umat-Mu
nlah engkau menajiskan tanah yang diberikan TUHAN,
Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian
Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu.”
bagi mereka. 9 Demikianlah engkau harus menghapuskan
darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu,

21

161

22”Apabila engkau melihat, bahwa lembu atau domba

mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua
18
Maka haruslah para tua-tua kota itu mengamsaudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu; kota.
bil
laki-laki
itu, menghajar dia, 19 mendenda dia seratus
haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada
saudaramu itu. 2 Dan apabila saudaramu itu tidak ting- syikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si
gal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka gadis--karena laki-laki itu telah membusukkan nama seoharuslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu rang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap mendan haruslah itu tinggal padamu, sampai saudaramu itu jadi isterinya; selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu
20
datang mencarinya; engkau harus mengembalikannya ke- menyuruh dia pergi. Tetapi jika tuduhan itu benar dan
padanya. 3 Demikianlah harus kauperbuat dengan kele- tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis,
21
maka haruslah si gadis dibawa ke luar ke depan pintu
dainya, demikianlah kauperbuat dengan pakaiannya, derumah
ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah memikianlah kauperbuat dengan setiap barang yang hilang
lempari
dia dengan batu, sehingga mati--sebab dia telah
dari saudaramu dan yang kautemui; tidak boleh engkau
4
menodai
orang Israel dengan bersundal di rumah ayahpura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai
nya.
Demikianlah
harus kauhapuskan yang jahat itu dari
saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah eng22
Apabila seseorang kedapatan tidur
tengah-tengahmu.
kau pura-pura tidak tahu; engkau harus benar-benar medengan
seorang
perempuan
yang bersuami, maka harusnolong membangunkannya bersama-sama dengan sauda5
lah
keduanya
dibunuh
mati:
laki-laki yang telah tidur deramu itu.” ”Seorang perempuan janganlah memakai pakangan
perempuan
itu
dan
perempuan
itu juga. Demikiaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan
nlah
harus
kauhapuskan
yang
jahat
itu
dari antara orang
pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan
23
6
Israel.
Apabila
ada
seorang
gadis
yang
masih perawan
hal ini adalah kekejian bagi TUHAN, Allahmu. Apabila
dan
yang
sudah
bertunangan--jika
seorang
laki-laki berengkau menemui di jalan sarang burung di salah satu potemu
dengan
dia
di
kota
dan
tidur
dengan
dia, 24 maka
hon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telurtelur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar ke pintu geranak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau bang kota dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati:
mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. gadis itu, karena walaupun di kota, ia tidak berteriak7
Setidak-tidaknya induk itu haruslah kaulepaskan, tetapi teriak, dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa isanak-anaknya boleh kauambil. Maksudnya supaya baik teri sesamanya manusia. Demikianlah harus kauhapuskan
25
keadaanmu dan lanjut umurmu. 8 Apabila engkau men- yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi jikalau di
dirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau mema- padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bergari sotoh rumahmu, supaya jangan kaudatangkan hutang tunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka
darah kepada rumahmu itu, apabila ada seorang jatuh hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang ha26
dari atasnya. 9 Janganlah kautaburi kebun anggurmu de- rus mati, tetapi gadis itu janganlah kauapa-apakan. Gangan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang dis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman
kautaburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi mati, sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang
milik tempat kudus. 10 Janganlah engkau membajak de- yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya.
27
Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang; walangan lembu dan keledai bersama-sama. 11 Janganlah engupun
gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi
kau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu
12
tidak
ada
yang datang menolongnya. 28 Apabila seseorang
domba dan lenan bersama-sama. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat punca kain penutup bertemu dengan seorang gadis, yang masih perawan dan
tubuhmu.” 13 ”Apabila seseorang mengambil isteri dan se- belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia,
29
telah menghampiri perempuan itu, menjadi benci kepa- dan keduanya kedapatan-- maka haruslah laki-laki yang
danya, 14 menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang sudah tidur dengan gadis itu memberikan lima puluh syisenonoh dan membusukkan namanya dengan berkata: Per- kal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah
empuan ini kuambil menjadi isteriku, tetapi ketika ia ku- menjadi isterinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa
dia; selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh
hampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan30
- 15 maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan dia pergi. Seorang laki-laki janganlah mengambil isteri
tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua ayahnya dan jangan menyingkapkan punca kain ayahnya.”
kota di pintu gerbang. 16 Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu: Aku telah memberikan anakku
”Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terkepada laki-laki ini menjadi isterinya, lalu ia menjadi benci potong kemaluannya, janganlah masuk jemaah TUHAN.
kepadanya, 17 dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan 2 Seorang anak haram janganlah masuk jemaah TUHAN,
yang kurang senonoh dengan berkata: Tidak ada kuda- bahkan keturunannya yang kesepuluhpun tidak boleh mapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Tetapi ini- suk jemaah TUHAN. 3 Seorang Amon atau seorang Moab
lah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah janganlah masuk jemaah TUHAN, bahkan keturunannya
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yang kesepuluhpun tidak boleh masuk jemaah TUHAN padamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. 22 Tetapi
sampai selama-lamanya, 4 karena mereka tidak menyong- apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan mensong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu jadi dosa bagimu. 23 Apa yang keluar dari bibirmu haruskeluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bileam lah kaulakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kabin Beor dari Petor di Aram-Mesopotamia melawan eng- unazarkan kepada TUHAN, Allahmu, sesuatu yang kaukau, supaya dikutukinya engkau. 5 Tetapi TUHAN, Allahmu, katakan dengan mulutmu sendiri.” 24 ”Apabila engkau metidak mau mendengarkan Bileam dan TUHAN, Allahmu, lalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah
telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kaumasukkan
TUHAN, Allahmu, mengasihi engkau. 6 Selama engkau hi- ke dalam bungkusanmu. 25 Apabila engkau melalui ladang
dup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh mekebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. 7 Janganlah metik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak
engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia sauda- boleh kauayunkan kepada gandum sesamamu itu.”
ramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir,
sebab engkaupun dahulu adalah orang asing di negerinya.
”Apabila seseorang mengambil seorang perempuan
8
Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang
dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyu9
ketiga, boleh masuk jemaah TUHAN.” ”Apabila engkau
kai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senomaju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka harusnoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkan10
lah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila
nya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia
ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disepergi dari rumahnya, 2 dan jika perempuan itu keluar dari
babkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam
rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi isteri orang
hari, maka haruslah ia pergi ke luar perkemahan, jangalain, 3 dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi
11
nlah ia masuk ke dalam perkemahan. Kemudian menjekepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya
lang senja haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu
ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumatahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam permahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia
12
kemahan. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu
menjadi isterinya itu mati, 4 maka suaminya yang pertama,
suatu tempat ke mana engkau pergi untuk kada hajat.
yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil
13
Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop
dia kembali menjadi isterinya, setelah perempuan itu dicekecil dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engmari; sebab hal itu adalah kekejian di hadapan TUHAN.
kau menggali lobang dengan itu dan menimbuni kotoraJanganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang
14
nmu.
Sebab TUHAN, Allahmu, berjalan dari tengahdiberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik putengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan mesakamu. 5 Apabila baru saja seseorang mengambil isteri,
nyerahkan musuhmu kepadamu; sebab itu haruslah perjanganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju
kemahanmu itu kudus, supaya jangan Ia melihat sesuatu
berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan; satu tayang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik dari pahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah
damu.” 15 ”Janganlah kauserahkan kepada tuannya seorang
tangganya
dan menyukakan hati perempuan yang telah
budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. 16 Bersamadiambilnya menjadi isterinya.” 6 ”Janganlah mengambil kisama engkau ia boleh tinggal, di tengah-tengahmu, di temlangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang
pat yang dipilihnya di salah satu tempatmu, yang dirademikian
itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. 7 Apabila
sanya baik; janganlah engkau menindas dia.” 17 ”Di anseseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang
tara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur
saudaranya, dari antara orang Israel, lalu memperlakukan
bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada
dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah pencusemburit bakti. 18 Janganlah kaubawa upah sundal atau
lik itu mati. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat
uang semburit ke dalam rumah TUHAN, Allahmu, unitu dari tengah-tengahmu. 8 Hati-hatilah dalam hal penyatuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adakit kusta dan lakukanlah dengan tepat segala yang dialah kekejian bagi TUHAN, Allahmu.” 19 ”Janganlah engjarkan imam-imam orang Lewi kepadamu; apa yang kupekau membungakan kepada saudaramu, baik uang maurintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan
pun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan.
setia. 9 Ingatlah apa yang dilakukan TUHAN, Allahmu,
20
Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tekepada Miryam pada waktu perjalananmu keluar dari Metapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bungasir. 10 Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesa-supaya TUHAN, Allahmu, memberkati engkau dalam semamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk menggala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk menambil
gadai dari padanya. 11 Haruslah engkau tinggal berdudukinya.” 21 ”Apabila engkau bernazar kepada TUHAN,
diri di luar, dan orang yang kauberi pinjaman itu haruslah
Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya,
membawa gadai itu ke luar kepadamu. 12 Jika ia seorang
sebab tentulah TUHAN, Allahmu, akan menuntutnya dari
miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaian-
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nya; 13 kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu
matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan TUHAN, Allahmu.
14
Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin
dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing
yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. 15 Pada hari
itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam; ia mengharapkannya, karena ia orang
miskin; supaya ia jangan berseru kepada TUHAN mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. 16 Janganlah
ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak
dihukum mati karena ayahnya; setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. 17 Janganlah engkau
memperkosa hak orang asing dan anak yatim; juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi
gadai. 18 Haruslah kauingat, bahwa engkaupun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus TUHAN, Allahmu, dari
sana; itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. 19 Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu
terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya; itulah bagian orang asing, anak
yatim dan janda--supaya TUHAN, Allahmu, memberkati
engkau dalam segala pekerjaanmu. 20 Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya,
janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi;
itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. 21 Apabila
engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah
engkau mengadakan pemetikan sekali lagi; itulah bagian
orang asing, anak yatim dan janda. 22 Haruslah kauingat,
bahwa engkaupun dahulu budak di tanah Mesir; itulah
sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini.”
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”Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang,
lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah, 2 maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul,
haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh
orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera
setimpal dengan kesalahannya. 3 Empat puluh kali harus
orang itu dipukuli, jangan lebih; supaya jangan saudaramu
menjadi rendah di matamu, apabila ia dipukul lebih banyak lagi. 4 Janganlah engkau memberangus mulut lembu
yang sedang mengirik.” 5 ”Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang dari pada mereka
mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah isteri orang yang mati itu kawin dengan orang di
luar lingkungan keluarganya; saudara suaminya haruslah
menghampiri dia dan mengambil dia menjadi isterinya dan
dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar.
6
Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu
haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati
itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang
Israel. 7 Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil is-

teri saudaranya, maka haruslah isteri saudaranya itu pergi
ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata:
Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara
orang Israel, ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. 8 Kemudian para tua-tua kotanya
haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia.
Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan: Aku tidak
suka mengambil dia sebagai isteri-- 9 maka haruslah isteri
saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tuatua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi
mukanya sambil menyatakan: Beginilah harus dilakukan
kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. 10 Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut: Kaum yang kasutnya ditanggalkan orang.”
11
”Apabila dua orang berkelahi dan isteri yang seorang
datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan
orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan
tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, 12 maka
haruslah kaupotong tangan perempuan itu; janganlah engkau merasa sayang kepadanya.” 13 ”Janganlah ada di dalam
pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar
dan yang kecil. 14 Janganlah ada di dalam rumahmu dua
macam efa, yang besar dan yang kecil. 15 Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat; haruslah ada
padamu efa yang utuh dan tepat--supaya lanjut umurmu
di tanah yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.
16
Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian,
setiap orang yang berbuat curang, adalah kekejian bagi
TUHAN, Allahmu.” 17 ”Ingatlah apa yang dilakukan orang
Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari
Mesir; 18 bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. 19 Maka apabila TUHAN, Allahmu, sudah mengaruniakan keamanan kepadamu dari pada segala
musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan TUHAN,
Allahmu, kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka,
maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa!”
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”Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana,
2
maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi
yang telah kaukumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang
akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk membuat namaNya diam di sana. 3 Dan sesampainya kepada imam yang
ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya:
Aku memberitahukan pada hari ini kepada TUHAN, Allahmu,
bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan TUHAN
dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. 4 Maka imam harus menerima bakul
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itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah
TUHAN, Allahmu. 5 Kemudian engkau harus menyatakan
di hadapan TUHAN, Allahmu, demikian: Bapaku dahulu
seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang
asing, tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. 6 Ketika orang Mesir
menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, 7 maka kami berseru kepada
TUHAN, Allah nenek moyang kami, lalu TUHAN mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran
kami dan penindasan terhadap kami. 8 Lalu TUHAN membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat
dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar
dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. 9 Ia membawa kami ke tempat ini, dan memberikan kepada kami
negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan
madunya. 10 Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil
pertama dari bumi yang telah Kauberikan kepadaku, ya
TUHAN. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan TUHAN, Allahmu; engkau harus sujud di hadapan
TUHAN, Allahmu, 11 dan haruslah engkau, orang Lewi
dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria
karena segala yang baik yang diberikan TUHAN, Allahmu,
kepadamu dan kepada seisi rumahmu.” 12 ”Apabila dalam
tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim dan
kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. 13 Dan haruslah engkau berkata di hadapan TUHAN, Allahmu: Telah kupindahkan
persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi, dan kepada orang asing, anak
yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah Kauberikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintah-Mu itu. 14 Pada waktu aku
berkabung sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu, pada waktu aku najis sesuatu tidak kujauhkan
dari padanya, juga sesuatu tidak kupersembahkan dari
padanya kepada orang mati, tetapi aku mendengarkan
suara TUHAN, Allahku, aku berbuat sesuai dengan segala yang Kauperintahkan kepadaku. 15 Jenguklah dari
tempat kediaman-Mu yang kudus, dari dalam sorga, dan
berkatilah umat-Mu Israel, dan tanah yang telah Kauberikan kepada kami, seperti yang telah Kaujanjikan dengan
sumpah kepada nenek moyang kami--suatu negeri yang
berlimpah-limpah susu dan madunya.” 16 ”Pada hari ini
TUHAN, Allahmu, memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini; lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu.
17
Engkau telah menerima janji dari pada TUHAN pada
hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkaupun
akan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya dan ber-
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pegang pada ketetapan, perintah serta peraturan-Nya, dan
mendengarkan suara-Nya. 18 Dan TUHAN telah menerima
janji dari padamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangan-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala
perintah-Nya, 19 dan Iapun akan mengangkat engkau di
atas segala bangsa yang telah dijadikan-Nya, untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan
menjadi umat yang kudus bagi TUHAN, Allahmu, seperti
yang dijanjikan-Nya.”

27

Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan
kepada bangsa itu: ”Berpeganglah pada segenap perintah
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. 2 Dan pada
hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, maka haruslah
engkau menegakkan batu-batu besar, dan mengapurnya,
3
lalu pada batu itu haruslah kautuliskan segala perkataan
hukum Taurat ini, sesudah engkau menyeberang, supaya
engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh
TUHAN, Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah
susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh
TUHAN, Allah nenek moyangmu. 4 Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu,
yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu
tegakkan di gunung Ebal dan kaukapuri. 5 Juga haruslah
kaudirikan di sana mezbah bagi TUHAN, Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kauolah dengan
perkakas besi. 6 Dari batu yang tidak dipahat haruslah
kaudirikan mezbah TUHAN, Allahmu, itu dan di atasnya haruslah kaupersembahkan korban bakaran kepada
TUHAN, Allahmu. 7 Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan TUHAN, Allahmu. 8 Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang.” 9 Juga
berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel: ”Diamlah dan dengarlah, hai orang
Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat TUHAN,
Allahmu. 10 Sebab itu engkau harus mendengarkan suara
TUHAN, Allahmu, dan melakukan perintah dan ketetapanNya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.” 11 Pada
hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu: 12 ”Sesudah
kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah
yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati
bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Yusuf dan Benyamin. 13 Dan mereka inilah yang harus berdiri
di gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad,
Asyer, Zebulon, Dan serta Naftali. 14 Maka haruslah orangorang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh
orang Israel dengan suara nyaring: 15 Terkutuklah orang
yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi TUHAN, buatan tangan seorang tukang,
dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan selu-
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ruh bangsa itu haruslah menjawab: Amin! 16 Terkutuklah lam hasil bumimu--di tanah yang dijanjikan TUHAN deorang yang memandang rendah ibu dan bapanya. Dan se- ngan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberiluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin! 17 Terkutuklah kannya kepadamu. 12 TUHAN akan membuka bagimu perbendaha
orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Nya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan
Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin! 18 Terkutuklah
bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala peorang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. kerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada
Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin! 19 Terkutuklah
banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinorang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan jaman. 13 TUHAN akan mengangkat engkau menjadi kejanda. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin! pala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik
20
Terkutuklah orang yang tidur dengan isteri ayahnya, se- dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perinbab ia telah menyingkapkan punca kain ayahnya. Dan se- tah TUHAN, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini
luruh bangsa itu haruslah berkata: Amin! 21 Terkutuklah kaulakukan dengan setia, 14 dan apabila engkau tidak meorang yang tidur dengan binatang apapun. Dan seluruh nyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang
bangsa itu haruslah berkata: Amin! 22 Terkutuklah orang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti allah
yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau lain dan beribadah kepadanya.” 15 ”Tetapi jika engkau tianak ibunya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: dak mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan tidak
Amin! 23 Terkutuklah orang yang tidur dengan mertua- melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya perempuan. Dan seluruh bangsa itu haruslah ber- Nya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka
kata: Amin! 24 Terkutuklah orang yang membunuh sesa- segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai
manya manusia dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa engkau: 16 Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah
itu haruslah berkata: Amin! 25 Terkutuklah orang yang engkau di ladang. 17 Terkutuklah bakulmu dan tempat
menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak adonanmu. 18 Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bubersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata: Amin! mimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dom26
Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hu- bamu. 19 Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa kutuklah engkau pada waktu keluar. 20 TUHAN akan mendatangkan kutuk, huru-hara dan penghajaran ke antaramu
itu haruslah berkata: Amin!”
dalam segala usaha yang kaukerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu,
”Jika engkau baik-baik mendengarkan suara TUHAN,
sebab engkau telah meninggalkan Aku. 21 TUHAN akan
Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya
melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabisyang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka TUHAN,
kannya engkau dari tanah, ke mana engkau pergi untuk
Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa
mendudukinya. 22 TUHAN akan menghajar engkau dedi bumi. 2 Segala berkat ini akan datang kepadamu dan
ngan batuk kering, demam, demam kepialu, sakit radang,
menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara TUHAN,
kekeringan, hama dan penyakit gandum; semuanya itu
Allahmu: 3 Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah
akan memburu engkau sampai engkau binasa. 23 Juga laengkau di ladang. 4 Diberkatilah buah kandunganmu, hasil
ngit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tabumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan
nah yang di bawahpun menjadi besi. 24 TUHAN akan mekandungan kambing dombamu. 5 Diberkatilah bakulmu
nurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu; dari langit
dan tempat adonanmu. 6 Diberkatilah engkau pada waktu
akan turun semuanya itu ke atasmu, sampai engkau pumasuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. 7 TUHAN
nah. 25 TUHAN akan membiarkan engkau terpukul kalah
akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melaoleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyewan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka
rang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari
akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka
depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi
8
akan lari dari depanmu. TUHAN akan memerintahkan
segala kerajaan di bumi. 26 Mayatmu akan menjadi maberkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam sekanan segala burung di udara serta binatang-binatang di
gala usahamu; Ia akan memberkati engkau di negeri yang
bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. 27 TUHAN
9
diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu. TUHAN
akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan boakan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus,
rok, dengan kedal dan kudis, yang dari padanya engkau tiseperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepadamu, jika
dak dapat sembuh. 28 TUHAN akan menghajar engkau deengkau berpegang pada perintah TUHAN, Allahmu, dan
ngan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal, 29 sehingga
hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya. 10 Maka seengkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti segala bangsa di bumi akan melihat, bahwa nama TUHAN
orang buta meraba-raba di dalam gelap; perjalananmu
telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu.
tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan
11
Juga TUHAN akan melimpahi engkau dengan kebaikan
dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menodalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan da-
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long. 30 Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau
akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya.
Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan
mengecap hasilnya. 31 Lembumu akan disembelih orang
di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu, dan
tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu
akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang
yang datang menolong engkau. 32 Anak-anakmu lelaki dan
anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa
lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri,
dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka, dengan tidak dapat berbuat apa-apa. 33 Suatu bangsa yang tidak
kaukenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil
jerih payahmu; engkau akan selalu ditindas dan diinjak.
34
Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. 35 TUHAN akan menghajar engkau dengan barah jahat, yang dari padanya engkau tidak dapat sembuh, pada
lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai
kepada batu kepalamu. 36 TUHAN akan membawa engkau dengan raja yang kauangkat atasmu itu kepada suatu
bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu; di sanalah engkau akan beribadah kepada allah
lain, kepada kayu dan batu. 37 Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa,
ke mana TUHAN akan menyingkirkan engkau. 38 Banyak
benih yang akan kaubawa ke ladang, tetapi sedikit hasil
yang akan kaukumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. 39 Kebun-kebun anggur akan kaubuat dan kauusahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. 40 Pohonpohon zaitun akan kaupunyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya; sebab buah zaitunmu akan gugur. 41 Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi
mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. 42 Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan
diduduki oleh kawanan belalang. 43 Orang asing yang ada
di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. 44 Ia
akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak
akan memberi pinjaman kepadanya; ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. 45 Segala kutuk itu
akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai
engkau, sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara TUHAN, Allahmu dan tidak berpegang
pada perintah dan ketetapan yang diperintahkan-Nya kepadamu; 46 semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat
di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya.” 47 ”Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada
TUHAN, Allahmu, dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya, 48 maka dengan
menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan keku-
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rangan akan segala-galanya engkau akan menjadi hamba
kepada musuh yang akan disuruh TUHAN melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu,
sampai engkau dipunahkan-Nya. 49 TUHAN akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung
bumi, seperti rajawali yang datang menyambar; suatu bangsa
yang bahasanya engkau tidak mengerti, 50 suatu bangsa
yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang
tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak; 51 yang
akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu,
sampai engkau punah; yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak, ataupun anak lembu
sapimu atau anak kambing dombamu, sampai engkau dibinasakannya. 52 Engkau akan ditekannya di segala tempatmu, sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan
berkubu, yang kaupercayai itu di seluruh negerimu, bahkan
engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu, di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh TUHAN,
Allahmu. 53 Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu
perempuan yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu,
--dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. 54 Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap
saudaranya atau terhadap isterinya sendiri atau terhadap
anak-anaknya yang masih tinggal padanya, 55 sehingga kepada salah seorang dari mereka itu ia tidak mau memberikan sedikitpun dari daging anak-anaknya yang dimakannya, karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan
baginya, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan
musuhmu kepadamu di segala tempatmu. 56 Perempuan
yang lemah dan manja di antaramu, yang tidak pernah
mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu, akan kesal terhadap suaminya sendiri atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, 57 karena uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya; sebab
karena kekurangan segala-galanya ia akan memakannya
dengan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. 58 Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala
perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini,
dan engkau tidak takut akan Nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan TUHAN, Allahmu, 59 maka TUHAN
akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu,
dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama.
60
Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kautakuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. 61 Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan, yang
tidak tertulis dalam kitab Taurat ini, akan ditimbulkan
TUHAN menimpa engkau, sampai engkau punah. 62 Dari
pada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal
kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya--
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karena engkau tidak mendengarkan suara TUHAN, Allahmu.kanmu, semua laki-laki Israel, 11 anak-anakmu, perempuan63
Seperti TUHAN bergirang karena kamu untuk berbuat perempuanmu dan orang-orang asing dalam perkemahabaik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikianlah nmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang
TUHAN akan bergirang karena kamu untuk membinasakan timba air di antaramu, 12 untuk masuk ke dalam perjanjian
dan memunahkan kamu, dan kamu akan dicabut dari ta- TUHAN, Allahmu, yakni sumpah janji-Nya, yang diikat
nah, ke mana engkau pergi untuk mendudukinya. 64 TUHAN TUHAN, Allahmu, dengan engkau pada hari ini, 13 supaya
akan menyerakkan engkau ke antara segala bangsa dari Ia mengangkat engkau sebagai umat-Nya pada hari ini
ujung bumi ke ujung bumi; di sanalah engkau akan beri- dan supaya Ia menjadi Allahmu, seperti yang difirmankanbadah kepada allah lain yang tidak dikenal olehmu atau- Nya kepadamu dan seperti yang dijanjikan-Nya dengan
pun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham,
65
Engkau tidak akan mendapat ketenteraman di antara Ishak dan Yakub. 14 Bukan hanya dengan kamu saja aku
bangsa-bangsa itu dan tidak akan ada tempat berjejak mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, 15 tetapi dengan
bagi telapak kakimu; TUHAN akan memberikan di sana setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama
kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu dan dengan kita, yang berdiri di hadapan TUHAN, Allah kita,
jiwa yang merana. 66 Hidupmu akan terkatung-katung, si- dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada
ang dan malam engkau akan terkejut dan kuatir akan hi- hari ini bersama-sama dengan kita. 16 Sebab kamu ini tahu,
dupmu. 67 Pada waktu pagi engkau akan berkata: Ah, ka- bagaimana kita diam di tanah Mesir dan bagaimana kita
lau malam sekarang! dan pada waktu malam engkau akan berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya
berkata: Ah, kalau pagi sekarang! karena kejut memenuhi kamu lalui, 17 dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan
hatimu, dan karena apa yang dilihat matamu. 68 TUHAN berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak
akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal, itu, yang ada terdapat pada mereka. 18 Sebab itu jangamelalui jalan yang telah Kukatakan kepadamu: Engkau nlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum
tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan me- keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling
nawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan meninggalkan TUHAN, Allah kita, untuk pergi berbakti
kepada allah bangsa-bangsa itu; janganlah di antaramu
budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli.”
ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. 19 Tetapi
apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumInilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan
pah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati, dengan
orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah TUHAN,
berkata: Aku akan selamat, walaupun aku berlaku degilselain perjanjian yang telah diikat-Nya dengan mereka di
-dengan
demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegegunung Horeb. 2 Musa memanggil seluruh orang Israel bernangan maupun yang kekeringan-- 20 maka TUHAN tidak
kumpul, lalu berkata kepada mereka: ”Sudah kamu lihat
akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemsegala yang dilakukan TUHAN di tanah Mesir di depan
buru TUHAN akan menyala atasnya pada waktu itu; sematamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya
genap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan
dan terhadap seluruh negerinya: 3 cobaan-cobaan yang bemenghinggapi dia, dan TUHAN akan menghapuskan nasar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda
manya dari kolong langit. 21 TUHAN akan memisahkan
dan mujizat-mujizat yang besar itu. 4 Tetapi sampai seorang itu dari segala suku Israel supaya dia mendapat cekarang ini TUHAN tidak memberi kamu akal budi untuk
laka, sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang
mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mentertulis dalam kitab hukum Taurat ini. 22 Maka keturunan
dengar. 5 Empat puluh tahun lamanya Aku memimpin
yang akan datang, yakni anak-anakmu yang bangkit sesukamu berjalan melalui padang gurun; pakaianmu tidak
dah kamu, dan orang asing yang datang dari negeri jauh
menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi
akan berkata--apabila mereka melihat hajaran dan penya6
rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau
kit yang dijatuhkan TUHAN ke negeri itu, 23 seluruh taminuman yang memabukkan tidak kamu minum--supaya
nahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang
kamu tahu bahwa Akulah TUHAN, Allahmu. 7 Ketika
tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa dan tidak
kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon,
ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul dari padanya,
raja Hesybon, dan Og, raja Basan, mendatangi kita untuk
seperti pada waktu ditunggangbalikkan-Nya Sodom, Go8
berperang, dan kita memukul mereka kalah, merebut nemora, Adma dan Zeboim, yakni yang ditunggangbalikkan
geri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, keTUHAN dalam murka dan kepanasan amarah-Nya-- 24 bahkan
pada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah
segala bangsa akan berkata: Apakah sebabnya TUHAN
itu menjadi milik pusaka mereka. 9 Sebab itu lakukanlah
berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka
perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu berunyang hebat bernyala-nyala ini? 25 Maka orang akan menja10
tung dalam segala yang kamu lakukan. Kamu sekalian
wab: Sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian TUHAN,
pada hari ini berdiri di hadapan TUHAN, Allahmu: para
Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikatkepala sukumu, para tua-tuamu dan para pengatur pasu-
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Nya dengan mereka ketika mereka dibawa-Nya keluar dari
tanah Mesir, 26 dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti
kepada allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni
allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan
TUHAN kepada mereka sebagai bagiannya. 27 Itulah sebabnya murka TUHAN bangkit terhadap negeri ini, sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis
dalam kitab ini: 28 TUHAN telah menyentakkan mereka
dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah
dan gusar-Nya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke
negeri lain, seperti yang terjadi sekarang ini. 29 Hal-hal
yang tersembunyi ialah bagi TUHAN, Allah kita, tetapi
hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anakanak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan
segala perkataan hukum Taurat ini.”

sampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. 12 Tidak di langit
tempatnya, sehingga engkau berkata: Siapakah yang akan
naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya?
13
Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau
berkata: Siapakah yang akan menyeberang ke seberang
laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? 14 Tetapi
firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. 15 Ingatlah,
aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan
dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, 16 karena
pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi TUHAN, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang
ditunjukkan-Nya dan berpegang pada perintah, ketetapan
dan peraturan-Nya, supaya engkau hidup dan bertambah
”Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni
banyak dan diberkati oleh TUHAN, Allahmu, di negeri
berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu
ke mana engkau masuk untuk mendudukinya. 17 Tetapi
itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengahjika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar,
tengah segala bangsa, ke mana TUHAN, Allahmu, mengbahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah
halau engkau, 2 dan apabila engkau berbalik kepada TUHAN,
kepada allah lain dan beribadah kepadanya, 18 maka aku
Allahmu, dan mendengarkan suara-Nya sesuai dengan sememberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah
gala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkamu akan binasa; tidak akan lanjut umurmu di tanah, ke
kau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan
mana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk
dengan segenap jiwamu, 3 maka TUHAN, Allahmu, akan
mendudukinya. 19 Aku memanggil langit dan bumi menmemulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia
jadi saksi terhadap kamu pada hari ini: kepadamu kuperakan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa,
hadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pike mana TUHAN, Allahmu, telah menyerakkan engkau.
lihlah
kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau mau4
Sekalipun orang-orang yang terhalau dari padamu ada
pun keturunanmu, 20 dengan mengasihi TUHAN, Allahmu,
di ujung langit, dari sanapun TUHAN, Allahmu, akan
mendengarkan suara-Nya dan berpaut pada-Nya, sebab
mengumpulkan engkau kembali dan dari sanapun Ia akan
hal
itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal
mengambil engkau. 5 TUHAN, Allahmu, akan membawa
di tanah yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada
engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyanenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yangmu, dan engkaupun akan memilikinya pula. Ia akan
kub, untuk memberikannya kepada mereka.”
berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. 6 Dan TUHAN, Allahmu, akan
Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala
menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau
mengasihi TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan perkataan ini kepada seluruh orang Israel. 2 Berkatalah
dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. 7 TUHAN, ia kepada mereka: ”Aku sekarang berumur seratus dua
Allahmu, akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu ke- puluh tahun; aku tidak dapat giat lagi, dan TUHAN telah
pada musuhmu dan pembencimu, yang telah mengejar eng- berfirman kepadaku: Sungai Yordan ini tidak akan kausekau. 8 Engkau akan mendengarkan kembali suara TUHAN berangi. 3 TUHAN, Allahmu, Dialah yang akan menyebedan melakukan segala perintah-Nya yang kusampaikan ke- rang di depanmu; Dialah yang akan memunahkan bangsapadamu pada hari ini. 9 TUHAN, Allahmu, akan melim- bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat mepahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, miliki negeri mereka; Yosua, dialah yang akan menyebedalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan da- rang di depanmu, seperti yang difirmankan TUHAN. 4 Dan
lam hasil bumimu, sebab TUHAN, Allahmu, akan bergi- TUHAN akan melakukan terhadap mereka seperti yang
rang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, se- dilakukan-Nya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang
perti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu-- 10 apabilaAmori, yang telah dipunahkan-Nya itu, dan terhadap neengkau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dengan geri mereka. 5 TUHAN akan menyerahkan mereka kepaberpegang pada perintah dan ketetapan-Nya, yang tertu- damu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat
lis dalam kitab Taurat ini dan apabila engkau berbalik seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. 6 Kuatkan
kepada TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gedengan segenap jiwamu.” 11 ”Sebab perintah ini, yang ku- metar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah
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yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.” 7 Lalu
Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan
seluruh orang Israel: ”Kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa
ini ke negeri yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada
mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. 8 Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia
tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati.”
9
Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannyalah kepada imam-imam bani Lewi, yang mengangkut tabut perjanjian TUHAN, dan kepada segala tua-tua
Israel. 10 Dan Musa memerintahkan kepada mereka, demikian: ”Pada akhir tujuh tahun, pada waktu yang telah
ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari
raya Pondok Daun, 11 apabila seluruh orang Israel datang
menghadap hadirat TUHAN, Allahmu, di tempat yang
akan dipilih-Nya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. 12 Seluruh
bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan dan anak-anak,
dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya
mereka mendengarnya dan belajar takut akan TUHAN,
Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, 13 dan supaya anak-anak mereka, yang tidak mengetahuinya, dapat mendengarnya dan
belajar takut akan TUHAN, Allahmu, --selama kamu hidup di tanah, ke mana kamu pergi, menyeberangi sungai
Yordan untuk mendudukinya.” 14 Kemudian berfirmanlah
TUHAN kepada Musa: ”Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati; maka panggillah Yosua
dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam Kemah
Pertemuan, supaya Aku memberi perintah kepadanya.” Lalu
pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam Kemah Pertemuan.
15
Dan TUHAN menampakkan diri di kemah itu dalam
tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. 16 TUHAN berfirman kepada Musa: ”Ketahuilah,
engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan
nenek moyangmu dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri,
ke mana mereka akan masuk; mereka akan meninggalkan
Aku dan mengingkari perjanjian-Ku yang Kuikat dengan
mereka. 17 Pada waktu itu murka-Ku akan bernyala-nyala
terhadap mereka, Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajah-Ku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka
serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata: Bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab
Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? 18 Tetapi Aku
akan menyembunyikan wajah-Ku sama sekali pada waktu
itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka:
yakni mereka telah berpaling kepada allah lain. 19 Oleh

sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada
orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya
nyanyian ini menjadi saksi bagi-Ku terhadap orang Israel.
20
Sebab Aku akan membawa mereka ke tanah yang Kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni
tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya; mereka
akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianKu akan diingkari mereka. 21 Maka apabila banyak kali
mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan
mereka. Sebab Aku tahu niat yang dikandung mereka
pada hari ini, sebelum Aku membawa mereka ke negeri
yang Kujanjikan dengan sumpah kepada mereka.” 22 Maka
Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. 23 Kepada Yosua bin Nun diberi-Nya
perintah, firman-Nya: ”Kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang
Kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan Aku akan
menyertai engkau.” 24 Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, 25 maka Musa memerintahkan
kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian TUHAN,
demikian: 26 ”Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di
samping tabut perjanjian TUHAN, Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. 27 Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang,
selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap TUHAN, terlebih lagi nanti sesudah aku mati. 28 Suruhlah berkumpul
kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu, maka aku akan mengatakan hal yang berikut
kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi
saksi terhadap mereka. 29 Sebab aku tahu, bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan
menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu, apabila kamu berbuat yang jahat di mata
TUHAN, dan menimbulkan sakit hati-Nya dengan perbuatan tanganmu.” 30 Lalu Musa menyampaikan ke telinga
seluruh jemaah Israel nyanyian ini sampai perkataan yang
penghabisan.

32

”Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku.
2
Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke
atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuhtumbuhan. 3 Sebab nama TUHAN akan kuserukan: Berilah hormat kepada Allah kita, 4 Gunung Batu, yang pekerjaanNya sempurna, karena segala jalan-Nya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. 5 Berlaku
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busuk terhadap Dia, mereka yang bukan lagi anak-anakNya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok
dan belat-belit. 6 Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap TUHAN, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana? Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? 7 Ingatlah
kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia
memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu,
maka mereka mengatakannya kepadamu. 8 Ketika Sang
Mahatinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsabangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka
Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan
anak-anak Israel. 9 Tetapi bagian TUHAN ialah umat-Nya,
Yakub ialah milik yang ditetapkan bagi-Nya. 10 DidapatiNya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah
ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingi-Nya
dia dan diawasi-Nya, dijaga-Nya sebagai biji mata-Nya.
11
Laksana rajawali menggoyangbangkitkan isi sarangnya,
melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan
sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas
kepaknya, 12 demikianlah TUHAN sendiri menuntun dia,
dan tidak ada allah asing menyertai dia. 13 Dibuat-Nya
dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang; dibuat-Nya dia mengisap madu
dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras, 14 dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba; dan domba-domba jantan
dari Basan dan kambing-kambing jantan, dengan gandum
yang terbaik; juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. 15 Lalu menjadi gemuklah Yesyurun, dan menendang ke belakang, --bertambah gemuk engkau, gendut
dan tambun--dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia, ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. 16 Mereka membangkitkan cemburu-Nya dengan
allah asing, mereka menimbulkan sakit hati-Nya dengan
dewa kekejian, 17 mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada allah yang
tidak mereka kenal, allah baru yang belum lama timbul,
yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. 18 Gunung
batu yang memperanakkan engkau, telah kaulalaikan, dan
telah kaulupakan Allah yang melahirkan engkau. 19 Ketika
TUHAN melihat hal itu, maka Ia menolak mereka, karena
Ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. 20 Ia
berfirman: Aku hendak menyembunyikan wajah-Ku terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka,
sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak
yang tidak mempunyai kesetiaan. 21 Mereka membangkitkan cemburu-Ku dengan yang bukan Allah, mereka menimbulkan sakit hati-Ku dengan berhala mereka. Sebab
itu Aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan
yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan
bangsa yang bebal. 22 Sebab api telah dinyalakan oleh
murka-Ku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia
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orang mati yang paling bawah; api itu memakan bumi dengan hasilnya, dan menghanguskan dasar gunung-gunung.
23
Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka, seluruh anak panah-Ku akan Kutembakkan kepada mereka.
24
Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana
oleh demam yang membara, dan oleh penyakit sampar,
maka Aku akan melepaskan taring binatang buas kepada
mereka, dengan racun binatang yang menjalar di dalam
debu. 25 Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam
kamar akan melenyapkan teruna maupun dara, anak menyusu serta orang ubanan. 26 Seharusnya Aku berfirman:
Aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia, 27 tetapi Aku kuatir disakiti hatiKu oleh musuh, jangan-jangan lawan mereka salah mengerti, jangan-jangan mereka berkata: Tangan kami jaya, bukanlah TUHAN yang melakukan semuanya ini. 28 Sebab
mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan,
dan tidak ada pengertian pada mereka. 29 Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini, dan memperhatikan kesudahan mereka. 30 Bagaimana mungkin satu
orang dapat mengejar seribu orang, dan dua orang dapat
membuat lari sepuluh ribu orang, kalau tidak gunung batu
mereka telah menjual mereka, dan TUHAN telah menyerahkan mereka! 31 Sebab bukanlah seperti gunung batu
kita gunung batu orang-orang itu; musuh kita boleh menjadi hakim! 32 Sesungguhnya, pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom, dan dari kebun-kebun Gomora; buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusan-gugusannya. 33 Air anggur mereka
adalah racun ular, dan bisa ular tedung yang keras ganas.
34
Bukankah hal itu tersimpan pada-Ku, termeterai dalam
perbendaharaan-Ku? 35 Hak-Kulah dendam dan pembalasan, pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana
bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. 36 Sebab TUHAN akan memberi keadilan kepada umat-Nya, dan akan merasa sayang
kepada hamba-hamba-Nya; apabila dilihat-Nya, bahwa kekuatan mereka sudah lenyap, dan baik hamba maupun
orang merdeka sudah tiada. 37 Maka Ia akan berfirman:
Di manakah allah mereka, --gunung batu tempat mereka
berlindung-- 38 yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka? Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. 39 Lihatlah sekarang, bahwa Aku, Akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali
Aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan,
Aku telah meremukkan, tetapi Akulah yang menyembuhkan,
dan seorangpun tidak ada yang dapat melepaskan dari
tangan-Ku. 40 Sesungguhnya, Aku mengangkat tangan-Ku
ke langit, dan berfirman: Demi Aku yang hidup selamalamanya, 41 apabila Aku mengasah pedang-Ku yang berkilatkilat, dan tangan-Ku memegang penghukuman, maka Aku
membalas dendam kepada lawan-Ku, dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci Aku. 42 Aku akan me-
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mabukkan anak panah-Ku dengan darah, dan pedang-Ku
akan memakan daging: darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan, dari kepala-kepala
musuh yang berambut panjang. 43 Bersorak-sorailah, hai
bangsa-bangsa karena umat-Nya, sebab Ia membalaskan
darah hamba-hamba-Nya, Ia membalas dendam kepada
lawan-Nya, dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatNya.” 44 Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua
bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala
perkataan nyanyian tadi. 45 Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel,
46
berkatalah ia kepada mereka: ”Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. 47 Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa
bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini
akan lanjut umurmu di tanah, ke mana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya.” 48 Pada hari
itulah juga TUHAN berfirman kepada Musa: 49 ”Naiklah
ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo, yang
di tanah Moab, di tentangan Yerikho, dan pandanglah tanah Kanaan yang Kuberikan kepada orang Israel menjadi
miliknya, 50 kemudian engkau akan mati di atas gunung
yang akan kaunaiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, kakakmu, sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada
kaum leluhurnya-- 51 oleh sebab kamu telah berubah setia
terhadap Aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata
air Meriba di Kadesh di padang gurun Zin, dan oleh sebab
kamu tidak menghormati kekudusan-Ku di tengah-tengah
orang Israel. 52 Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke
negeri yang Kuberikan kepada orang Israel.”

kepunyaan orang yang Kaukasihi, yang telah Kaucoba di
Masa, dengan siapa Engkau berbantah dekat mata air Meriba; 9 yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya:
aku tidak mengindahkan mereka; ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anakanaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada
firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu; 10 mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukumMu kepada Israel; mereka menaruh ukupan wangi-wangian
di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas
mezbah-Mu. 11 Berkatilah, ya TUHAN, kekuatannya dan
berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang
orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga
mereka tidak dapat bangkit.” 12 Tentang Benyamin ia berkata: ”Kekasih TUHAN yang diam pada-Nya dengan tenteram! TUHAN melindungi dia setiap waktu dan diam di
antara lereng-lereng gunungnya.” 13 Tentang Yusuf ia berkata: ”Kiranya negerinya diberkati oleh TUHAN dengan
yang terbaik dari langit, dengan air embun, dan dengan
air samudera raya yang ada di bawah; 14 dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan; 15 dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan
yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, 16 dan
dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya; dengan
perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Biarlah
itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya.
17
Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya dan
tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan; dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa, seluruh bumi,
dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan
ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan.” 18 Tentang
Zebulon ia berkata: ”Bersukacitalah, hai Zebulon, atas
perjalanan-perjalananmu, dan engkaupun, hai Isakhar, atas
kemah-kemahmu. 19 Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka
Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu,
datang ke gunung; di sanalah mereka akan mempersemkepada orang Israel sebelum ia mati. 2 Berkatalah ia: ”TUHAN
bahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan
datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir; Ia
mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di
tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari
dalam pasir.” 20 Tentang Gad ia berkata: ”Terpujilah Dia
tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus; di sebeyang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa belah kanan-Nya tampak kepada mereka api yang menyala.
tina ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala.
3
Sungguh Ia mengasihi umat-Nya; semua orang-Nya yang 21
Ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah terkudus--di dalam tangan-Mulah mereka, pada kaki-Mulah
simpan bagian panglima; ia datang kepada para kepala
4
mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa
bangsa itu; dilakukannya kebenaran TUHAN serta penghukuman
telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu
penghukuman-Nya bersama-sama dengan orang Israel.” 22 Tentang
5
milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja di Yesyurun,
Dan ia berkata: ”Adapun Dan ialah anak singa yang meketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni selompat keluar dari Basan.” 23 Tentang Naftali ia berkata:
6
gala suku Israel bersama-sama. Biarlah Ruben hidup dan
”Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan
jangan mati, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahberkat TUHAN; milikilah tasik dan wilayah sebelah se7
nya.” Dan inilah tentang Yehuda. Katanya: ”Dengarlah,
latan.” 24 Tentang Asyer ia berkata: ”Diberkatilah Asyer
ya TUHAN, suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangdi antara anak-anak lelaki; biarlah ia disukai oleh saudarasanya. Berjuanglah baginya dengan tangan-Mu, dan jasaudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam
8
dilah Engkau penolongnya melawan musuhnya.” Tentang
minyak. 25 Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pinLewi ia berkata: ”Biarlah Tumim dan Urim-Mu menjadi
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tumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. 26 Tidak ada
yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaan-Nya
melintasi awan-awan. 27 Allah yang abadi adalah tempat
perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang
kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman:
Punahkanlah! 28 Maka Israel diam dengan tenteram dan
sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur; bahkan langitnya menitikkan embun. 29 Berbahagialah engkau, hai Israel; siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh TUHAN, perisai pertolongan dan pedang
kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat
kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka.”

34

Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas
gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga, yang di tentangan Yerikho, lalu TUHAN memperlihatkan kepadanya
seluruh negeri itu: daerah Gilead sampai ke kota Dan,
2
seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, 3 Tanah Negeb dan
lembah Yordan, lembah Yerikho, kota pohon korma itu,
sampai Zoar. 4 Dan berfirmanlah TUHAN kepadanya: ”Inilah negeri yang Kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub; demikian: Kepada keturunanmulah akan Kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau
melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak
akan menyeberang ke sana.” 5 Lalu matilah Musa, hamba
TUHAN itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman
TUHAN. 6 Dan dikuburkan-Nyalah dia di suatu lembah
di tanah Moab, di tentangan Bet-Peor, dan tidak ada
orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. 7 Musa berumur seratus dua puluh tahun, ketika ia mati; matanya
belum kabur dan kekuatannya belum hilang. 8 Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab tiga puluh hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan
karena Musa itu. 9 Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh
kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke
atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
10
Seperti Musa yang dikenal TUHAN dengan berhadapan
muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang
Israel, 11 dalam hal segala tanda dan mujizat, yang dilakukannya atas perintah TUHAN di tanah Mesir terhadap
Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, 12 dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan
segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di
depan seluruh orang Israel.
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Yosua

1Sesudah Musa hamba TUHAN itu mati, berfirmanlah
TUHAN kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian: 2 ”Hamba-Ku Musa telah mati; sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan
seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan Kuberikan
kepada mereka, kepada orang Israel itu. 3 Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu Kuberikan kepada kamu, seperti yang telah Kujanjikan kepada Musa.
4
Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah
sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke Laut Besar di sebelah
matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu.
5
Seorangpun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu; seperti Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau; Aku tidak akan
membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang
Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7 Hanya, kuatkan
dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah
diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa; janganlah
menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, ke manapun engkau pergi. 8 Janganlah engkau lupa
memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu
siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau
akan beruntung. 9 Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai
engkau, ke manapun engkau pergi.” 10 Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa
itu, katanya: 11 ”Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian: Sediakanlah
bekalmu, sebab dalam tiga hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang
akan diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk diduduki.” 12 Kepada orang Ruben, kepada orang Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua,
demikian: 13 ”Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan

Musa, hamba TUHAN itu, kepadamu, yakni: TUHAN,
Allahmu, mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini; 14 perempuan-perempuan dan
anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di
negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai
Yordan, tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa,
haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka, 15 sampai
TUHAN mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu
seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki
negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh TUHAN,
Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa,
hamba TUHAN itu, kepadamu di seberang sungai Yordan,
di sebelah matahari terbit.” 16 Lalu mereka menjawab Yosua, katanya: ”Segala yang kauperintahkan kepada kami
akan kami lakukan dan ke manapun kami akan kausuruh,
kami akan pergi; 17 sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya, TUHAN, Allahmu, kiranya menyertai
engkau, seperti Ia menyertai Musa. 18 Setiap orang yang
menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kauperintahkan kepadanya, dia akan
dihukum mati. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu!”

2

Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim
dua orang pengintai, katanya: ”Pergilah, amat-amatilah
negeri itu dan kota Yerikho.” Maka pergilah mereka dan
sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal,
yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. 2 Kemudian diberitahukanlah kepada raja Yerikho, demikian: ”Tadi malam
ada orang datang ke mari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini.” 3 Maka raja Yerikho menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan: ”Bawalah ke luar orang-orang
yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam
rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh
negeri ini.” 4 Tetapi perempuan itu telah membawa dan
menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia: ”Memang, orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku
tidak tahu dari mana mereka, 5 dan ketika pintu gerbang
hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orangorang itu; aku tidak tahu, ke mana orang-orang itu pergi.
Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul
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mereka.” 6 Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di
bawah timbunan batang rami, yang ditebarkan di atas sotoh itu. 7 Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka
ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan,
dan ditutuplah pintu gerbang, segera sesudah pengejarpengejar itu keluar. 8 Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas
sotoh 9 dan berkata kepada orang-orang itu: ”Aku tahu,
bahwa TUHAN telah memberikan negeri ini kepada kamu
dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi
kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi
kamu. 10 Sebab kami mendengar, bahwa TUHAN telah
mengeringkan air Laut Teberau di depan kamu, ketika
kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang
sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. 11 Ketika kami mendengar itu, tawarlah
hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi
kamu, sebab TUHAN, Allahmu, ialah Allah di langit di
atas dan di bumi di bawah. 12 Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi TUHAN, bahwa karena aku telah berlaku
ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku; dan berikanlah kepadaku suatu
tanda yang dapat dipercaya, 13 bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang lakilaki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka
dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari
maut.” 14 Lalu jawab kedua orang itu kepadanya: ”Nyawa
kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kaukabarkan perkara kami ini; apabila TUHAN nanti memberikan negeri
ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu.” 15 Kemudian perempuan itu
menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok
itulah ia diam. 16 Berkatalah ia kepada mereka: ”Pergilah
ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana tiga hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang; kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu.” 17 Kedua orang
itu berkata kepadanya: ”Kami akan bebas dari sumpah
kami ini kepadamu, yang telah kausuruh kami ikrarkan- 18 sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kauikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta
ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu
kaukumpulkan di rumahmu. 19 Setiap orang yang keluar
nanti dari pintu rumahmu, harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah; tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu,
jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. 20 Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami
dari sumpah kepadamu itu, yang telah kausuruh kami ik-
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rarkan.” 21 Perempuan itupun berkata: ”Seperti yang telah
kamu katakan, demikianlah akan terjadi.” Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi
itu pada jendela. 22 Merekapun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana tiga hari lamanya, sampai
pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah
mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan
mereka. 23 Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun
dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada
Yosua bin Nun, kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. 24 Kata mereka kepada Yosua: ”TUHAN
telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita,
bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi
kita.”

3

Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana, sebelum
menyeberang. 2 Setelah lewat tiga hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, 3 dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya: ”Segera sesudah kamu
melihat tabut perjanjian TUHAN, Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu
harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya-4
hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kirakira dua ribu hasta panjangnya, janganlah mendekatinya-maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus
kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui
dahulu.” 5 Berkatalah Yosua kepada bangsa itu: ”Kuduskanlah dirimu, sebab besok TUHAN akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu.” 6 Dan kepada para imam
itu Yosua berkata, demikian: ”Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu.” Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan
bangsa itu. 7 Dan TUHAN berfirman kepada Yosua: ”Pada
hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, bahwa seperti
dahulu Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau. 8 Maka kauperintahkanlah kepada para
imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian: Setelah
kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu
tetap berdiri di sungai Yordan itu.” 9 Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel: ”Datanglah dekat dan dengarkanlah firman TUHAN, Allahmu.” 10 Lagi kata Yosua: ”Dari
hal inilah akan kamu ketahui, bahwa Allah yang hidup
ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh
akan dihalau-Nya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi,
orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus
itu dari depan kamu: 11 sesungguhnya, tabut perjanjian
Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu,
masuk ke sungai Yordan. 12 Maka sekarang, pilihlah dua
belas orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap
suku. 13 Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut
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TUHAN, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus;
air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi
bendungan.” 14 Ketika bangsa itu berangkat dari tempat
perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan,
para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di
depan bangsa itu. 15 Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi
sungai itu--sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai-- 16 maka berhentilah
air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali, di dekat Adam, kota yang
terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut
Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu, di tentangan Yerikho. 17 Tetapi
para imam pengangkat tabut perjanjian TUHAN itu tetap
berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah
yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan.

4

Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai
Yordan, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua, demikian:
2
”Pilihlah dari bangsa itu dua belas orang, seorang dari
tiap-tiap suku, 3 dan perintahkanlah kepada mereka, demikian: Angkatlah dua belas batu dari sini, dari tengahtengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para
imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam.” 4 Lalu
Yosua memanggil kedua belas orang yang ditetapkannya
dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, 5 dan Yosua berkata kepada mereka: ”Menyeberanglah di depan
tabut TUHAN, Allahmu, ke tengah-tengah sungai Yordan,
dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu,
menurut bilangan suku orang Israel, 6 supaya ini menjadi
tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari: Apakah artinya batu-batu ini bagi
kamu? 7 maka haruslah kamu katakan kepada mereka:
Bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian TUHAN; ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu
ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya.” 8 Maka orang Israel itu melakukan
seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat
dua belas batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti
yang difirmankan TUHAN kepada Yosua, menurut jumlah
suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang,
ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. 9 Pula Yosua menegakkan dua belas batu di tengah-tengah sungai
Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada
di sana sampai sekarang. 10 Para imam pengangkat tabut
itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan, sam-

pai selesai dilakukan segala yang diperintahkan TUHAN
kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat.
11
Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka
menyeberanglah tabut TUHAN itu serta para imam di
depan mata bangsa itu. 12 Juga bani Ruben, bani Gad
dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang, dengan bersenjata, di depan orang Israel itu, seperti yang
dikatakan Musa kepada mereka. 13 Kira-kira empat puluh ribu orang yang siap untuk berperang menyeberang
di hadapan TUHAN ke dataran Yerikho untuk berperang.
14
Pada waktu itulah TUHAN membesarkan nama Yosua
di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. 15 Berfirmanlah TUHAN kepada Yosua, demikian:
16
”Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum
Allah itu supaya naik dari sungai Yordan.” 17 Maka Yosua
memerintahkan kepada para imam itu, demikian: ”Keluarlah dari sungai Yordan.” 18 Ketika para imam, pengangkat
tabut perjanjian TUHAN itu, keluar dari tengah-tengah
sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai
Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. 19 Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal sepuluh bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yerikho. 20 Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. 21 Dan berkatalah ia kepada orang Israel, demikian: ”Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya: Apakah
arti batu-batu ini? 22 maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu, begini: Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering! -- 23 sebab TUHAN,
Allahmu, telah mengeringkan di depan kamu air sungai
Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan TUHAN, Allahmu, dengan Laut Teberau,
yang telah dikeringkan-Nya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, 24 supaya semua bangsa di bumi tahu,
bahwa kuat tangan TUHAN, dan supaya mereka selalu
takut kepada TUHAN, Allahmu.”

5

Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut
mendengar, bahwa TUHAN telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat
menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. 2 Pada waktu
itu berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: ”Buatlah pisau
dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu, untuk kedua
kalinya.” 3 Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di Bukit Kulit Khatan. 4 Inilah
sebabnya Yosua menyunat mereka: semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit, telah
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mati di padang gurun di tengah jalan, setelah mereka keluar dari Mesir. 5 Sebab, semua orang yang keluar dari
Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir
di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir, belum disunat. 6 Sebab empat puluh tahun lamanya
orang Israel itu berjalan melalui padang gurun, sampai
habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman TUHAN.
Kepada mereka itu TUHAN telah bersumpah, bahwa Ia
tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan TUHAN dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 7 Tetapi
anak-anak mereka yang telah dijadikan-Nya ganti mereka,
mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum
bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan.
8
Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan
itu, sampai mereka sembuh. 9 Dan berfirmanlah TUHAN
kepada Yosua: ”Hari ini telah Kuhapuskan cela Mesir itu
dari padamu.” Itulah sebabnya nama tempat itu disebut
Gilgal sampai sekarang. 10 Sementara berkemah di Gilgal,
orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang keempat belas bulan itu, pada waktu petang, di dataran Yerikho. 11 Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan
hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih
gandum, pada hari itu juga. 12 Lalu berhentilah manna
itu, pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi, tetapi
dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. 13 Ketika Yosua dekat Yerikho, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya
dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya: ”Kawankah engkau atau
lawan?” 14 Jawabnya: ”Bukan, tetapi akulah Panglima Balatentara TUHAN. Sekarang aku datang.” Lalu sujudlah
Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata
kepadanya: ”Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada
hambanya ini?” 15 Dan Panglima Balatentara TUHAN itu
berkata kepada Yosua: ”Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus.” Dan Yosua
berbuat demikian.

6

Dalam pada itu Yerikho telah menutup pintu gerbangnya; telah tertutup kota itu karena orang Israel; tidak ada
orang keluar atau masuk. 2 Berfirmanlah TUHAN kepada
Yosua: ”Ketahuilah, Aku serahkan ke tanganmu Yerikho
ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. 3 Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni
semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja; demikianlah harus engkau perbuat enam hari lamanya, 4 dan
tujuh orang imam harus membawa tujuh sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, tujuh kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang
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para imam meniup sangkakala. 5 Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar
bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu
akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masingmasing langsung ke depan.” 6 Kemudian Yosua bin Nun
memanggil para imam dan berkata kepada mereka: ”Angkatlah tabut perjanjian itu dan tujuh orang imam harus
membawa tujuh sangkakala tanduk domba di depan tabut
TUHAN.” 7 Dan kepada bangsa itu dikatakannya: ”Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus
berjalan di depan tabut TUHAN.” 8 Segera sesudah Yosua
berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam, yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan TUHAN, lalu mereka meniup
sangkakala, sedang tabut perjanjian TUHAN mengikut
mereka. 9 Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan
para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup
mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. 10 Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa
itu, demikian: ”Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah katapun janganlah keluar dari
mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu:
Bersoraklah! --maka kamu harus bersorak.” 11 Demikianlah
tabut TUHAN mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali
saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan
dan bermalam di tempat perkemahan itu. 12 Keesokan
harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut TUHAN. 13 Maka berjalanlah juga ketujuh
orang imam, yang membawa ketujuh sangkakala tanduk
domba itu di depan tabut TUHAN, sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata
berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut
tabut TUHAN, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. 14 Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka enam hari lamanya. 15 Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun
pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota
tujuh kali dengan cara yang sama; hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu tujuh kali. 16 Lalu pada ketujuh
kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah
Yosua kepada bangsa itu: ”Bersoraklah, sebab TUHAN
telah menyerahkan kota ini kepadamu! 17 Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi TUHAN untuk
dimusnahkan; hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan
tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama
dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. 18 Tetapi kamu
ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa
kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencela-
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kakannya. 19 Segala emas dan perak serta barang-barang
tembaga dan besi adalah kudus bagi TUHAN; semuanya
itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan TUHAN.”
20
Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup;
segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala,
bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam
kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota
itu. 21 Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu,
domba dan keledai. 22 Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata: ”Masuklah ke dalam rumah
perempuan sundal itu dan bawalah ke luar perempuan itu
dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti
yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya.”
23
Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa
ke luar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya
dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan
seluruh kaumnya dibawa mereka ke luar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan
orang Israel. 24 Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada
di dalamnya dibakar mereka dengan api; hanya emas dan
perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka
di dalam perbendaharaan rumah TUHAN. 25 Demikianlah
Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengahtengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yerikho. 26 Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya: ”Terkutuklah di hadapan TUHAN orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yerikho ini; dengan
membayarkan nyawa anaknya yang sulung ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa
anaknya yang bungsu ia akan memasang pintu gerbangnya!” 27 Dan TUHAN menyertai Yosua dan terdengarlah
kabar tentang dia di seluruh negeri itu.
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Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil
barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akhan bin
Karmi bin Zabdi bin Zerah, dari suku Yehuda, mengambil
sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu
bangkitlah murka TUHAN terhadap orang Israel. 2 Yosua
menyuruh orang dari Yerikho ke Ai, yang letaknya dekat
Bet-Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada
mereka, demikian: ”Pergilah ke sana dan intailah negeri
itu.” Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. 3 Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua
dan berkata kepadanya: ”Tidak usah seluruh bangsa itu
pergi, biarlah hanya kira-kira dua atau tiga ribu orang
pergi untuk menggempur Ai itu; janganlah kaususahkan
seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orangorang di sana sedikit saja.” 4 Maka berangkatlah kira-kira

tiga ribu orang dari bangsa itu ke sana; tetapi mereka
melarikan diri di depan orang-orang Ai. 5 Sebab orangorang Ai menewaskan kira-kira tiga puluh enam orang dari
mereka; orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu
gerbang kota itu sampai ke Syebarim dan dipukul kalah
di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat.
6
Yosuapun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan
mukanya sampai ke tanah di depan tabut TUHAN hingga
petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil
menaburkan debu di atas kepalanya. 7 Dan berkatalah Yosua: ”Ah, Tuhanku ALLAH, mengapa Engkau menyuruh
bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih
baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu! 8 O Tuhan, apakah yang akan
kukatakan, setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? 9 Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan
seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini.
Dan apakah yang akan Kaulakukan untuk memulihkan
nama-Mu yang besar itu?” 10 Lalu berfirmanlah TUHAN
kepada Yosua: ”Bangunlah! Mengapa engkau sujud demikian? 11 Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjian-Ku yang Kuperintahkan kepada mereka, mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya.
12
Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab
mereka itupun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak
akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu.
13
Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan: Kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab, demikianlah firman
TUHAN, Allah Israel: Hai, orang Israel ada barang-barang
yang dikhususkan di tengah-tengahmu; kamu tidak akan
dapat bertahan menghadapi musuhmu, sebelum barangbarang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengahtengah kamu. 14 Besok pagi kamu harus tampil ke muka
suku demi suku dan suku yang ditunjuk oleh TUHAN harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang
ditunjuk oleh TUHAN harus tampil ke muka keluarga
demi keluarga dan keluarga yang ditunjuk oleh TUHAN
harus tampil ke muka seorang demi seorang. 15 Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu, akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian TUHAN dan berbuat noda di antara orang Israel.”
16
Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka
didapatilah suku Yehuda. 17 Ketika disuruhnya tampil ke
muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah.
Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang
demi seorang, maka didapatilah Zabdi. 18 Ketika disuruh-
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nya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah, dari suku Yehuda. 19 Berkatalah Yosua kepada Akhan:
”Anakku, hormatilah TUHAN, Allah Israel, dan mengakulah di hadapan-Nya; katakanlah kepadaku apa yang kauperbuat, jangan sembunyikan kepadaku.” 20 Lalu Akhan
menjawab Yosua, katanya: ”Benar, akulah yang berbuat
dosa terhadap TUHAN, Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku: 21 aku melihat di antara barang-barang jarahan
itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan dua ratus syikal
perak dan sebatang emas yang lima puluh syikal beratnya; aku mengingininya, maka kuambil; semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak
itu di bawah sekali.” 22 Lalu Yosua menyuruh orang segera
pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya, semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akhan, dan perak itu ada di
bawah sekali. 23 Maka mereka mengambil semuanya itu
dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan
kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan TUHAN. 24 Kemudian Yosua, beserta seluruh Israel
mengambil Akhan bin Zerah, dan perak, jubah dan emas
sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan,
lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya
dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke
lembah Akhor. 25 Berkatalah Yosua: ”Seperti engkau mencelakakan kami, maka TUHAN pun mencelakakan engkau
pada hari ini.” Lalu seluruh Israel melontari dia dengan
batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. 26 Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu
timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka TUHAN yang bernyala-nyala
itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akhor.
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Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: ”Janganlah takut dan janganlah tawar hati; bawalah seluruh
tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, Aku
serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan
negerinya, 2 dan haruslah kaulakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kaulakukan kepada Yerikho dan rajanya;
hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah.
Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu.” 3 Lalu
bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai.
Yosua memilih tiga puluh ribu orang, pahlawan-pahlawan
yang gagah perkasa, mereka disuruhnya pergi pada waktu
malam 4 dan kepada mereka diperintahkannya, katanya:
”Ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu
untuk menyerangnya, janganlah terlalu jauh dari kota itu,
dan bersiap-siaplah kamu sekalian. 5 Aku dan semua orang
yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu;
apabila mereka keluar menyerbu kami, seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan
mereka. 6 Jadi mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu, sebab
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mereka akan berkata: orang-orang itu melarikan diri dari
hadapan kita seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, 7 maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki
kota itu, dan TUHAN, Allahmu, akan menyerahkannya
ke dalam tanganmu. 8 Segera setelah kamu merebut kota
itu, haruslah kamu membakarnya; sesuai dengan firman
TUHAN kamu harus melakukan semuanya itu; ingatlah,
itulah perintahku kepadamu.” 9 Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah
barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat
pada malam itu. 10 Keesokan harinya Yosua bangun pagipagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan
bangsa itu ke Ai. 11 Juga seluruh tentara yang bersamasama dengan dia berjalan maju; mereka maju mendekat,
lalu sampai ke tentangan kota itu, kemudian berkemahlah
mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di
antara mereka dan Ai. 12 Yosua telah mengambil kira-kira
lima ribu orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di
antara Betel dan Ai, di sebelah barat kota itu. 13 Beginilah
rakyat itu diatur: seluruh tentara itu di sebelah utara kota
dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. 14 Pagi-pagi,
ketika raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh
rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang,
menyerbu orang Israel, ke lereng di seberang dataran itu;
raja itu tidak tahu, bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. 15 Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. 16 Sebab itu semua
orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang
Israel. Maka mereka mengejar Yosua, sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. 17 Seorangpun tidak
tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu
orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka, karena mereka mengejar orang Israel. 18 Lalu berfirmanlah
TUHAN kepada Yosua: ”Acungkanlah lembing yang ada
di tanganmu ke arah Ai, sebab Aku menyerahkan kota itu
ke dalam tanganmu.” Maka Yosua mengacungkan lembing
yang di tangannya ke arah kota itu. 19 Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang
yang bersembunyi itu dari tempatnya, mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu.
20
Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membubung ke langit; mereka
tidak sempat melarikan diri ke manapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun, berbalik melawan pengejar-pengejarnya. 21 Ketika Yosua dan seluruh
Israel melihat, bahwa orang-orang yang bersembunyi itu
telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membubung, berbaliklah mereka, lalu menewaskan orang-orang
Ai. 22 Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang
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lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga
terjepit di tengah-tengah orang Israel itu, yang ini dari
sini dan yang itu dari sana; orang-orang Ai ditewaskan, sehingga seorangpun dari mereka tidak ada yang dibiarkan
terlepas atau luput. 23 Tetapi raja Ai ditangkap mereka
hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. 24 Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk
kota Ai di padang terbuka ke mana orang Israel mengejar
mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata
pedang sampai orang yang penghabisan, maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata
pedang. 25 Jumlah semua orang yang tewas pada hari
itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada dua belas ribu
orang, semuanya orang Ai. 26 Dan Yosua tidak menarik
tangannya yang mengacungkan lembing itu, sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. 27 Hanya ternak dan
barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel, sesuai
dengan firman TUHAN, yang diperintahkan-Nya kepada
Yosua. 28 Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi
timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat
yang tandus sampai sekarang. 29 Dan raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari
terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang
kota, kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang.
30
Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di gunung
Ebal bagi TUHAN, Allah Israel, 31 seperti yang diperintahkan Musa, hamba TUHAN, kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa: suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah
dengan perkakas besi apapun. Di atasnyalah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada TUHAN dan mengorbankan korban keselamatan. 32 Dan di sanalah di atas
batu-batu itu, dituliskan Yosua salinan hukum Musa, yang
dituliskannya di depan orang Israel. 33 Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya dan para
hakimnya berdiri sebelah-menyebelah tabut, berhadapan
dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian TUHAN itu, baik pendatang maupun
anak negeri, setengahnya menghadap ke gunung Gerizim
dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti
yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba TUHAN,
apabila orang memberkati bangsa Israel. 34 Sesudah itu
dibacakannyalah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. 35 Tidak ada sepatah katapun
dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada
pendatang yang ikut serta.

panjang tepi pantai Laut Besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori,
orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus,
2
bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. 3 Tetapi ketika terdengar
kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yerikho dan Ai, 4 maka merekapun bertindak
dengan memakai akal: mereka pergi menyediakan bekal,
mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke
atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk,
yang robek dan dijahit kembali, 5 dan kasut yang burukburuk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka
dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal
remah-remah belaka. 6 Demikianlah mereka pergi kepada
Yosua, ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu: ”Kami
ini datang dari negeri jauh; maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami.” 7 Tetapi berkatalah orang-orang Israel
kepada orang-orang Hewi itu: ”Barangkali kamu ini diam
di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu?” 8 Lalu kata mereka kepada
Yosua: ”Kami ini hamba-hambamu.” Tanya Yosua: ”Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang?” 9 Jawab
mereka kepadanya: ”Dari negeri yang sangat jauh hambahambamu ini datang karena nama TUHAN, Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala
yang dilakukan-Nya di Mesir, 10 dan segala yang dilakukanNya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, raja Hesybon, dan Og, raja Basan,
yang diam di Asytarot. 11 Sebab itu para tua-tua kami
dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami,
demikian: Bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka: Kami ini
hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. 12 Inilah roti kami: masih panas ketika kami
bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu, tetapi sekarang, lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. 13 Inilah
kirbat-kirbat anggur, yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah, telah robek; dan inilah pakaian
dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu.” 14 Lalu orang-orang Israel
mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta
keputusan TUHAN. 15 Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup; dan para
pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. 16 Tetapi
setelah lewat tiga hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka,
bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam
di tengah-tengah mereka. 17 Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orangKetika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat suorang itu; adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beengai Yordan, di Pegunungan, di Daerah Bukit dan se-
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rot dan Kiryat-Yearim. 18 Orang Israel tidak menewaskan, raja Hebron, raja Yarmut, raja Lakhis dan raja Eglon, mesebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada me- reka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah
reka demi TUHAN, Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. 6 Lalu
segenap umat kepada para pemimpin. 19 Berkatalah pemimpinorang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua,
pemimpin itu kepada seluruh umat: ”Kami telah bersum- ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan: ”Jangan
pah kepada mereka demi TUHAN, Allah Israel; oleh se- menarik tanganmu dari pada hamba-hambamu ini. Databab itu kita tidak dapat mengusik mereka. 20 Beginilah nglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan
akan kita perlakukan mereka: membiarkan mereka hidup, bantulah kami, sebab semua raja orang Amori, yang diam
supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang di pegunungan, telah bergabung melawan kami.” 7 Lalu
telah kita ikrarkan itu kepada mereka.” 21 Lagi kata para Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tenpemimpin kepada mereka: ”Biarlah mereka hidup.” Maka tara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan
merekapun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba yang gagah perkasa. 8 Berfirmanlah TUHAN kepada Yoair untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para sua: ”Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyepemimpin mengenai mereka. 22 Lalu Yosua memanggil me- rahkan mereka kepadamu. Tidak seorangpun dari mereka
reka dan berkata kepada mereka, demikian: ”Mengapa yang akan dapat bertahan menghadapi engkau.” 9 Lalu Yokamu menipu kami dengan berkata: Kami ini tinggal sa- sua menyerang mereka dengan tiba-tiba, setelah semalamngat jauh dari pada kamu, padahal kamu diam di tengah- malaman bergerak maju dari Gilgal. 10 Dan TUHAN mengtengah kami? 23 Oleh sebab itu, terkutuklah kamu dan tak acaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua meputus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu nimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat
dan tukang timba air untuk rumah Allahku.” 24 Jawab me- Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet-Horon
reka kepada Yosua, katanya: ”Sebab telah dikabarkan de- dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan
ngan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Makeda. 11 Sedang mereka melarikan diri di depan orang
TUHAN, Allahmu, memerintahkan kepada Musa hamba- Israel dan baru di lereng Bet-Horon, maka TUHAN melemNya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan me- pari mereka dengan batu-batu besar dari langit, sampai ke
munahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu, Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu
maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa, mengha- itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel
dapi kamu; itulah sebabnya kami melakukan yang demi- dengan pedang. 12 Lalu Yosua berbicara kepada TUHAN
kian. 25 Maka sekarang, kami ini dalam tanganmu; perla- pada hari TUHAN menyerahkan orang Amori itu kepada
kukanlah kami seperti yang kaupandang baik dan benar orang Israel; ia berkata di hadapan orang Israel: ”Matauntuk dilakukan kepada kami.” 26 Demikianlah dilakukan- hari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau, bulan, di atas
nya kepada mereka. Dilepaskannyalah mereka dari tangan lembah Ayalon!” 13 Maka berhentilah matahari dan bulanorang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. 27 Dan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan denpada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah damnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis
kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk dalam Kitab Orang Jujur? Matahari tidak bergerak di temezbah TUHAN, sampai sekarang, di tempat yang akan ngah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari
penuh. 14 Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu
dipilih-Nya.
maupun kemudian, bahwa TUHAN mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berpeSetelah terdengar oleh Adoni-Zedek, raja Yerusalem,
rang untuk orang Israel ialah TUHAN. 15 Kemudian Yosua
bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya-dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kemseperti yang dilakukannya terhadap Yerikho dan terhadap
bali ke tempat perkemahan di Gilgal. 16 Kelima raja itu
rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan
melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda.
terhadap rajanya--dan bahwa penduduk kota Gibeon te- 17
Kepada Yosua dikabarkan, demikian: ”Kelima raja itu
lah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel
telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda.”
2
dan diam di tengah-tengah mereka, maka sangat takut- 18
Lalu berkatalah Yosua: ”Gulingkanlah batu-batu yang
lah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah
besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang
satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua
untuk menjaga mereka. 19 Tetapi kamu, janganlah kamu
orangnya adalah pahlawan. 3 Sebab itu Adoni-Zedek, raja
berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belaYerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, raja Hebron,
kangnya; janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kotakepada Piream, raja Yarmut, kepada Yafia, raja Lakhis,
kota mereka, sebab TUHAN, Allahmu, menyerahkan me4
dan kepada Debir, raja Eglon, mengatakan: ”Datanglah
reka kepadamu!” 20 Setelah Yosua dan orang Israel selesai
kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gimenimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mebeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali--beberapa
5
ngan Yosua dan orang Israel.” Lalu kelima raja orang
orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota
Amori itu berkumpul dan bergerak maju: raja Yerusalem,
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yang diperkuat-- 21 pulanglah seluruh bangsa itu dengan
selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan, di Makeda.
Tidak ada seorangpun yang berani melemparkan kata-kata
ancaman terhadap orang Israel. 22 Kemudian berkatalah
Yosua: ”Bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja
itu dari dalam dan bawa kepadaku.” 23 Dilakukan oranglah
demikian, kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya: raja Yerusalem, raja Hebron, raja Yarmut, raja Lakhis dan raja Eglon. 24 Setelah raja-raja itu
dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosuapun
memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara, yang ikut berperang bersamasama dengan dia: ”Marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas
tengkuk raja-raja ini.” Maka datanglah mereka dekat dan
menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. 25 Lalu
berkatalah Yosua kepada mereka: ”Janganlah takut dan
janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
sebab secara itulah akan dilakukan TUHAN kepada semua musuhmu, yang kamu perangi.” 26 Sesudah itu Yosua
membunuh raja-raja itu, dan menggantung mereka pada
lima tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiangtiang itu sampai matahari terbenam. 27 Tetapi menjelang
matahari terbenam, atas perintah Yosua mayat mereka
diturunkan dari tiang-tiang itu, dan dilemparkan ke dalam gua, tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu
ditutupi orang dengan batu-batu besar, yang masih ada
sampai sekarang. 28 Pada hari itu Yosua merebut Makeda
dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya; kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya
ditumpasnya, tidak ada seorangpun yang dibiarkannya lolos, dan raja Makeda, diperlakukannya seperti telah diperlakukannya raja Yerikho. 29 Kemudian Yosua dengan
seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna, lalu
memerangi Libna. 30 Dan TUHAN menyerahkan kota itu
juga kepada orang Israel, beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya
dengan mata pedang, tidak ada seorangpun di dalamnya
yang dibiarkannya lolos, dan rajanya itu, diperlakukannya
seperti telah diperlakukannya raja Yerikho. 31 Kemudian
Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke
Lakhis, lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang
melawannya. 32 Dan TUHAN menyerahkan Lakhis kepada
orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya
dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna. 33 Lalu Horam, raja Gezer,
maju untuk membantu Lakhis, tetapi Yosua menewaskan
dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorangpun padanya yang dibiarkannya lolos. 34 Kemudian Yosua dengan
seluruh Israel berjalan terus dari Lakhis ke Eglon, lalu
mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. 35 Kota itu direbut mereka pada hari itu juga
dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang
ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti

yang dilakukan terhadap Lakhis. 36 Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron,
lalu berperang melawannya. 37 Negeri itu direbut mereka
dan dipukul dengan mata pedang, juga rajanya dan segala
kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya, tidak
seorangpun yang dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk
yang ada di dalamnya ditumpasnya. 38 Kemudian Yosua
dengan seluruh Israel kembali ke Debir, lalu berperang melawannya. 39 Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya
direbutnya, dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka, tidak seorangpun yang dibiarkannya lolos; seperti yang dilakukannya
terhadap Hebron, demikianlah dilakukan terhadap Debir
beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap
Libna beserta rajanya. 40 Demikianlah Yosua mengalahkan
seluruh negeri itu, Pegunungan, Tanah Negeb, Daerah Bukit dan Lereng Gunung, beserta semua raja mereka. Tidak
seorangpun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya
semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan TUHAN,
Allah Israel. 41 Yosua menewaskan mereka dari KadeshBarnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Gosyen sampai
Gibeon. 42 Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang
Israel ialah TUHAN, Allah Israel. 43 Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan
di Gilgal.

11

Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, raja Hazor,
diutusnyalah orang kepada Yobab, raja Madon, dan kepada raja negeri Simron, kepada raja negeri Akhsaf, 2 serta
kepada raja-raja yang di sebelah utara, di Pegunungan, di
Araba-Yordan di sebelah selatan Kinerot, di Daerah Bukit
dan di tanah bukit Dor di sebelah barat, 3 yakni raja-raja
orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang
Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan
dan orang Hewi di kaki gunung Hermon, di tanah Mizpa.
4
Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua
tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut
banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. 5 Rajaraja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. 6 Lalu
TUHAN berkata kepada Yosua: ”Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini Aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang
Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api.” 7 Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan
tiba-tiba dekat mata air Merom, dan menyerbu mereka.
8
Dan TUHAN menyerahkan mereka kepada orang Israel.
Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon-Besar dan
sampai Misrefot-Maim, dan sampai lembah Mizpa yang
di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan, sehingga tidak seorangpun dari mereka yang dibiarkan lo-
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los. 9 Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya: kuda mereka dilumpuhkan
dan kereta mereka dibakar dengan api. 10 Pada waktu
itu Yosua kembali, direbutnya Hazor, dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hazor pada waktu
dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan
itu. 11 Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya
dengan mata pedang, sambil menumpas orang-orang itu.
Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas
dan Hazor dibakarnya. 12 Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua
dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba TUHAN itu.
13
Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing
tidaklah dibakar oleh orang Israel, hanya Hazor saja yang
dibakar oleh Yosua. 14 Segala barang dari kota-kota itu
serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia
semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga
orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. 15 Seperti
yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, hamba-Nya
itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua dan
seperti itulah dilakukan Yosua: tidak ada sesuatu yang
diabaikannya dari segala yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 16 Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri
itu, pegunungan, seluruh Tanah Negeb, seluruh tanah Gosyen, Daerah Bukit, serta Araba-Yordan, dan Pegunungan
Israel dengan tanah rendahnya; 17 mulai dari Pegunungan
Gundul, yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal-Gad di
lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua
rajanya ditangkapnya, dan dibunuhnya. 18 Lama Yosua
melakukan perang melawan semua raja itu. 19 Tidak ada
satu kotapun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain dari pada orang Hewi yang diam
di Gibeon itu, semuanya telah direbut mereka dengan berperang. 20 Karena TUHAN yang menyebabkan hati orangorang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas, dan jangan
dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan
TUHAN kepada Musa. 21 Pada waktu itu Yosua datang
dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda
dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kotakota mereka ditumpas oleh Yosua. 22 Tidak ada lagi orang
Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel; hanya di
Gaza, di Gat dan di Asdod masih ada yang tertinggal.
23
Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai
dengan segala yang difirmankan TUHAN kepada Musa.
Dan Yosuapun memberikan negeri itu kepada orang Israel
menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku
mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari berperang.

6. YOSUA
Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba-Yordan ke arah
timur: 2 yakni Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesybon, yang memerintah atas suatu daerah dari Aroer,
yang letaknya di tepi sungai Arnon, pada pertengahan sungai itu, ditambah setengah Gilead, sampai sungai Yabok,
batas daerah bani Amon, 3 dan atas Araba-Yordan sampai sebelah timur danau Kinerot dan sampai sebelah timur Laut Araba, yakni Laut Asin, ke arah Bet-Yesimot
dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng gunung Pisga. 4 Selanjutnya daerah Og, raja Basan, seorang dari
sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Asytarot dan di
Edrei, 5 dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salkha dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur
dan orang Maakha dan atas setengah Gilead, sampai daerah Sihon, raja Hesybon. 6 Musa, hamba TUHAN itu, beserta orang Israel, telah mengalahkan mereka, dan Musa,
hamba TUHAN itu, telah memberikan daerah itu kepada
orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah
itu, menjadi milik mereka. 7 Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat
sungai Yordan, dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon
sampai Pegunungan Gundul, yang mendaki ke arah Seir-negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya, menurut pembagiannya, 8 di Pegunungan, di
Daerah Bukit, di Araba-Yordan, di Lereng Gunung, di Padang Gurun dan di Tanah Negeb, yakni di negeri orang
Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi
dan orang Yebus--: 9 Raja negeri Yerikho, satu; raja negeri
Ai, di sebelah Betel, satu; 10 raja negeri Yerusalem, satu;
raja negeri Hebron, satu; 11 raja negeri Yarmut, satu; raja
negeri Lakhis, satu; 12 raja negeri Eglon, satu; raja negeri
Gezer, satu; 13 raja negeri Debir, satu; raja negeri Geder,
satu; 14 raja negeri Horma, satu; raja negeri Arad, satu;
15
raja negeri Libna, satu; raja negeri Adulam, satu; 16 raja
negeri Makeda, satu; raja negeri Betel, satu; 17 raja negeri
Tapuah, satu; raja negeri Hefer, satu; 18 raja negeri Afek,
satu; raja negeri Lasaron, satu; 19 raja negeri Madon, satu;
raja negeri Hazor, satu; 20 raja negeri Simron Meron, satu;
raja negeri Akhsaf, satu; 21 raja negeri Taanakh, satu; raja
negeri Megido, satu; 22 raja negeri Kedesh, satu; raja negeri Yokneam di dekat gunung Karmel, satu; 23 raja negeri
Dor di tanah bukit Dor, satu; raja negeri Goyim di Galilea,
satu; 24 raja negeri Tirza, satu; jadi jumlah semua raja itu,
tiga puluh satu orang.
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Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah TUHAN kepadanya: ”Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. 2 Inilah negeri yang tertinggal: segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, 3 mulai
dari sungai Sikhor di sebelah timur Mesir sampai ke daInilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang erah Ekron ke arah utara--semuanya itu terhitung tanah
Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang orang Kanaan--;ada lima raja kota orang Filistin, yakni di
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Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gat dan di Ekron--;dan
orang Awi 4 di sebelah selatan; seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek,
sampai ke daerah orang Amori; 5 selanjutnya negeri orang
Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari
terbit, mulai dari Baal-Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat; 6 semua orang yang
diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai
ke Misrefot-Maim; semua orang Sidon. Aku sendiri akan
menghalau mereka dari depan orang Israel; hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi
milik pusaka mereka, seperti yang Kuperintahkan kepadamu. 7 Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku
yang sembilan itu dan kepada suku Manasye yang setengah
itu menjadi milik pusaka mereka.” 8 Bersama-sama dengan
suku Manasye yang setengah lagi, orang Ruben dan orang
Gad telah menerima milik pusaka mereka, yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa, hamba TUHAN itu,
kepada mereka, 9 yakni mulai dari Aroer, yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi, dari Medeba sampai ke Dibon; 10 dan
segala kota Sihon, raja orang Amori, yang berkerajaan di
Hesybon, sampai ke daerah orang Amon; 11 selanjutnya
Gilead dan daerah orang Gesur dan orang Maakha, serta
seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai
ke Salkha, 12 seluruh kerajaan Og di Basan, yang memerintah di Asytarot dan Edrei, dialah yang tinggal hidup
dari sisa-sisa orang Refaim yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. 13 Tetapi orang Israel tidak menghalau
orang Gesur dan orang Maakha itu, sehingga Gesur dan
Maakha masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai
sekarang. 14 Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka: yang menjadi milik pusakanya ialah TUHAN,
Allah Israel, seperti yang dijanjikan-Nya kepada mereka.
15
Kepada suku bani Ruben, menurut kaum-kaum mereka,
telah diberikan Musa bagian ini: 16 daerah kepunyaan mereka mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, kota
pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi
dekat Medeba; 17 Hesybon dan segala kotanya, yang di dataran tinggi, yakni Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon,
18
Yahas, Kedemot, Mefaat, 19 Kiryataim, Sibma, ZeretHasahar di atas gunung di lembah itu, 20 Bet-Peor, lerenglereng gunung Pisga, Bet-Yesimot, 21 selanjutnya segala
kota di dataran tinggi itu dan seluruh kerajaan Sihon, raja
orang Amori, yang memerintah di Hesybon, yang dikalahkan oleh Musa; bersama-sama dia juga dikalahkannya
raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur dan Reba,
raja-raja bawahan Sihon, penduduk negeri itu. 22 Juga Bileam bin Beor, juru tenung itu, telah dibunuh oleh orang
Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati
tertikam oleh mereka. 23 Jadi batas daerah bani Ruben
ialah sungai Yordan dengan daerah pinggirnya. Itulah
milik pusaka bani Ruben menurut kaum-kaum mereka,

yakni kota-kota dengan desa-desanya. 24 Kepada suku Gad,
yakni kepada bani Gad menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini: 25 daerah kepunyaan mereka ialah Yaezer dan segala kota negeri Gilead, serta setengah negeri orang Amon sampai ke Aroer, yang di sebelah timur Raba, 26 yakni mulai dari Hesybon sampai ke
Ramat-Mizpa dan Betonim, dan dari Mahanaim sampai ke
daerah Debir; 27 dan di lembah: Bet-Haram, Bet-Nimra,
Sukot dan Zafon, sisa kerajaan Sihon, raja Hesybon; sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, sampai ke ujung
danau Kineret, di sebelah timur sungai Yordan. 28 Itulah
milik pusaka bani Gad menurut kaum-kaum mereka, yakni
kota-kota dengan desa-desanya. 29 Kepada suku Manasye yang setengah itu, yakni kepada puak bani Manasye
yang setengah itu, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini: 30 daerah mereka mulai dari Mahanaim: seluruh Basan, seluruh kerajaan Og, raja Basan,
dan segenap Hawot-Yair, yang di Basan itu, enam puluh
kota banyaknya; 31 selanjutnya setengah Gilead, Asytarot
dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan, menjadi bagian bani Makhir, anak Manasye, yaitu bagian setengah
bani Makhir menurut kaum-kaum mereka. 32 Itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di dataran Moab di sebelah timur sungai Yordan dekat Yerikho.
33
Tetapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik
pusaka: TUHAN, Allah Israel, Dialah yang menjadi milik
pusaka mereka, seperti yang dijanjikan-Nya kepada mereka.
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Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, yang telah dibagikan
kepada orang Israel oleh imam Eleazar, dan Yosua bin
Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka, 2 dengan mengundi milik pusaka itu, seperti yang
diperintahkan TUHAN dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang sembilan setengah itu. 3 Sebab kepada
suku-suku yang dua setengah lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan, tetapi kepada orang
Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah
mereka. 4 Sebab bani Yusuf merupakan dua suku, Manasye
dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami,
dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. 5 Seperti yang diperintahkan TUHAN kepada
Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagibagi merekalah negeri itu. 6 Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin
Yefune, orang Kenas itu, kepadanya: ”Engkau tahu firman
yang diucapkan TUHAN kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesh-Barnea. 7 Aku
berumur empat puluh tahun, ketika aku disuruh Musa,
hamba TUHAN itu, dari Kadesh-Barnea untuk mengintai negeri ini; dan aku pulang membawa kabar kepadanya
yang sejujur-jujurnya. 8 Sedang saudara-saudaraku, yang
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bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar
hati bangsa itu, aku tetap mengikuti TUHAN, Allahku, dengan sepenuh hati. 9 Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya: Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu
akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai
selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti TUHAN,
Allahku, dengan sepenuh hati. 10 Jadi sekarang, sesungguhnya TUHAN telah memelihara hidupku, seperti yang
dijanjikan-Nya. Kini sudah empat puluh lima tahun lamanya, sejak diucapkan TUHAN firman itu kepada Musa,
dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun.
Jadi sekarang, telah berumur delapan puluh lima tahun
aku hari ini; 11 pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa; seperti kekuatanku
pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk
berperang dan untuk keluar masuk. 12 Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan, yang dijanjikan TUHAN
pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada
waktu itu, bahwa di sana ada orang Enak dengan kotakota yang besar dan berkubu. Mungkin TUHAN menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan TUHAN.” 13 Lalu Yosua memberkati Kaleb bin
Yefune, dan diberikannyalah Hebron kepadanya menjadi
milik pusakanya. 14 Itulah sebabnya Hebron menjadi milik
pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti TUHAN, Allah Israel,
dengan sepenuh hati. 15 Nama Hebron dahulu ialah KiryatArba; Arba ialah orang yang paling besar di antara orang
Enak. Dan amanlah negeri itu, berhenti berperang.
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Bagian yang diundikan kepada suku bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah
Edom, sampai ke padang gurun Zin ke selatan, di ujung
selatan. 2 Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Laut
Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan; 3 lalu keluar
pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin,
naik ke sebelah selatan Kadesh-Barnea, terus ke Hezron,
naik ke Adar, membelok ke Karka, 4 terus ke Azmon dan
keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. 5 Batas timur
ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas
pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan
itu: 6 batas itu naik ke Bet-Hogla, melalui sebelah utara
Bet-Araba, kemudian batas itu naik ke batu Bohan bin Ruben; 7 lalu dari lembah Akhor batas itu naik ke Debir, dan
menuju ke utara ke Gilgal di seberang pendakian Adumim,
yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus
ke mata air En-Semes dan keluar ke En-Rogel. 8 Kemudian
batas itu naik ke lembah Ben-Hinom, di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus, itulah Yerusalem; kemudian
batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah
Hinom, di sebelah barat, di ujung utara lembah orang Refaim. 9 Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Me-Neftoah, lalu keluar ke kota-kota
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pegunungan Efron; selanjutnya batas itu melengkung ke
Baala, itulah Kiryat-Yearim. 10 Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke
utara ke lereng gunung Yearim, itulah Kesalon, turun ke
Bet-Semes dan terus ke Timna. 11 Kemudian batas itu
keluar ke utara ke lereng gunung Ekron; kemudian batas
itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala dan keluar dekat Yabneel, sehingga batas itu berakhir di laut.
12
Batas barat ialah Laut Besar dan pantainya. Itulah, ke
segala penjuru, batas-batas daerah bani Yehuda menurut
kaum-kaum mereka. 13 Tetapi kepada Kaleb bin Yefune
diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah bani Yehuda
itu, yakni Kiryat-Arba, seperti yang dititahkan TUHAN
kepadanya; Arba ialah bapa Enak. Itulah Hebron. 14 Dan
Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai,
Ahiman dan Talmai, anak-anak Enak. 15 Dari sana ia maju
menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah
Kiryat-Sefer. 16 Lalu berkatalah Kaleb: ”Siapa yang menggempur Kiryat-Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Akhsa, anakku, menjadi isterinya.” 17 Dan Otniel,
anak Kenas saudara Kaleb, merebut kota itu; lalu Kaleb
memberikan kepadanya Akhsa, anaknya, menjadi isterinya. 18 Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya
untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah
perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya: ”Ada apa?” 19 Jawabnya: ”Berikanlah kepadaku
hadiah; telah kauberikan kepadaku tanah yang gersang,
berikanlah juga kepadaku mata air.” Lalu diberikannyalah
kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir.
20
Inilah milik pusaka suku bani Yehuda menurut kaumkaum mereka. 21 Kota-kota suku bani Yehuda yang paling
ujung, dekat batas tanah Edom di Tanah Negeb, ialah Kabzeel, Eder, Yagur, 22 Kina, Dimona, Adada, 23 Kedesh, Hazor, Yitnan, 24 Zif, Telem, Bealot, 25 Hazor-Hadata, KeriotHezron, itulah Hazor; 26 Amam, Sema, Molada, 27 HazarGada, Hesmon, Bet-Pelet, 28 Hazar-Sual, Bersyeba dan segala anak kotanya, 29 Baala, Iyim, Ezem, 30 Eltolad, Kesil,
Horma, 31 Ziklag, Madmana, Sansana, 32 Lebaot, Silhim,
Ain dan Rimon; seluruhnya dua puluh sembilan kota dengan desa-desanya. 33 Di Daerah Bukit: Esytaol, Zora,
Asna, 34 Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam, 35 Yarmut,
Adulam, Sokho, Azeka, 36 Saaraim, Aditaim, Gedera dan
Gederotaim; empat belas kota dengan desa-desanya. 37 Zenan,
Hadasa, Migdal-Gad, 38 Dilean, Mizpa, Yokteel, 39 Lakhis,
Bozkat, Eglon, 40 Kabon, Lahmas, Kitlis, 41 Gederot, BetDagon, Naama dan Makeda; enam belas kota dengan desadesanya. 42 Libna, Eter, Asan, 43 Yiftah, Asna, Nezib, 44 Kehila,
Akhzib dan Maresa; sembilan kota dengan desa-desanya.
45
Ekron dengan segala anak kota dan desanya. 46 Mulai
dari Ekron sampai ke laut, segala yang di sisi Asdod dan
desa-desanya, 47 Asdod dengan segala anak kota dan desadesanya, Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya,
sampai ke sungai tanah Mesir, Laut Besar dan pantainya. 48 Lagi di Pegunungan: Samir, Yatir, Sokho, 49 Dana,
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Kiryat-Sana, itulah Debir; 50 Anab, Estemo, Anim, 51 Gosyen,dan Tirza. 4 Mereka datang menghadap imam Eleazar, dan
Holon dan Gilo; sebelas kota dengan desa-desanya; 52 Arab, menghadap Yosua bin Nun, serta para pemimpin, dan berDuma, Esan, 53 Yanum, Bet-Tapuah, Afeka, 54 Humta, Kiryat-kata: ”TUHAN telah memerintahkan kepada Musa untuk
Arba, itulah Hebron, dan Zior; sembilan kota dengan desa- memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah
desanya. 55 Maon, Karmel, Zif, Yuta, 56 Yizreel, Yokdeam, saudara-saudara kami.” Sebab itu diberikannya kepada meZanoah, 57 Kain, Gibea dan Timna; sepuluh kota dengan reka, milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah
desa-desanya. 58 Halhul, Bet-Zur, Gedor, 59 Maarat, Bet- mereka, sesuai dengan titah TUHAN. 5 Demikianlah keAnot dan Eltekon; enam kota dengan desa-desanya. 60 Kiryat-pada suku Manasye jatuh sepuluh bidang tanah, selain
Baal, itulah Kiryat-Yearim, dan Raba; dua kota dengan dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang Yordan,
desa-desanya. 61 Di padang gurun: Bet-Araba, Midin, Se- 6 sebab anak-anak perempuan Manasye telah menerima mikhakha, 62 Nibsan, Kota Garam dan En-Gedi; enam kota lik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya lelaki, sedang
dengan desa-desanya. 63 Tetapi orang Yebus, penduduk tanah Gilead ditentukan bagi anak-anak lelaki Manasye
kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh bani Yehuda. yang lain. 7 Jadi batas daerah Manasye ialah dari Asyer
Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama de- ke Mikhmetat yang di sebelah timur Sikhem; kemudian
ngan bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang.
batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk En-Tapuah.
8
Tanah Tapuah adalah kepunyaan suku Manasye, tetapi
kota
Tapuah, dekat batas daerah Manasye, adalah kepuKemudian keluarlah undian bagi bani Yusuf. Batas
nyaan
bani Efraim. 9 Kemudian batas itu turun ke sungai
mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah
timur mata-mata air Yerikho, melalui padang gurun, yang Kana, ke sebelah selatan sungai itu. Kota-kota di sana adanaik dari Yerikho ke pegunungan, ke Betel, 2 keluar dari Be- lah kepunyaan suku Efraim, sekalipun di tengah-tengah
tel menuju ke Lus, terus ke daerah orang Arki, ke Atarot, kota-kota suku Manasye. Selanjutnya batas daerah Mana3
turun ke barat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet- sye itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir
10
Horon Hilir dan selanjutnya sampai Gezer dan berakhir ke laut. Ke selatan daerah itu kepunyaan suku Efraim
di laut. 4 Demikianlah bani Yusuf, yakni suku Manasye dan ke utara kepunyaan suku Manasye. Batasnya ialah
dan suku Efraim, menerima milik pusaka. 5 Daerah bani laut; di sebelah utara batas daerah itu menyinggung daeEfraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian: ba- rah Asyer, di sebelah timur menyinggung daerah Isakhar.
11
Tetapi di daerah Isakhar dan Asyer ada juga kepunyaan
tas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot-Adar sam6
suku
Manasye, yakni Bet-Sean dengan segala anak kotapai Bet-Horon Hulu. Ke barat batas itu keluar di sebelah
nya,
Yibleam
dengan segala anak kotanya, penduduk Dor
utara Mikhmetat; kemudian batas itu membelok ke timur
dengan
segala
anak kotanya, penduduk En-Dor dengan seke Taanat-Silo, dan dari sana terus sampai ke sebelah ti7
gala
anak
kotanya,
penduduk Taanakh dengan segala anak
mur Yanoah, turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharat,
kotanya,
dan
penduduk
Megido dengan segala anak kotamenyinggung daerah Yerikho dan keluar ke sungai Yordan.
8
nya,
yakni
ketiga
daerah
bukit itu. 12 Tetapi bani Manasye
Dari Tapuah batas itu terus ke barat ke sungai Kana dan
berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku bani Efraim me- tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan
13
nurut kaum-kaum mereka. 9 Selanjutnya bagi bani Efraim berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang
ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pu- Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi
saka bani Manasye, segala kota itu dengan desa-desanya. orang rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihala14
10
Berkatalah bani Yusuf kepada Yosua, demikian:
Tetapi orang Kanaan yang diam di Gezer tidaklah diha- unya.
”Mengapa
engkau memberikan kepadaku hanya satu balau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di
gian
undian
dan satu bidang tanah saja menjadi milik putengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi mensaka,
padahal
aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, kajadi budak rodi.
rena TUHAN sampai sekarang memberkati aku?” 15 Jawab
Yosua kepada mereka: ”Kalau engkau bangsa yang banyak
Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasye,
jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu
sebab dialah anak sulung Yusuf, ialah demikian: Kepada
di sana di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika peMakhir, anak sulung Manasye, bapa Gilead, telah dibegunungan Efraim terlalu sesak bagimu.” 16 Kemudian ber2
rikan Gilead dan Basan, karena ia seorang tentara. Jadi
katalah bani Yusuf: ”Pegunungan itu tidak cukup bagi
bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye
kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu
yang lain, menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi bani
mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean deAbiezer, bani Helek, bani Asriel, bani Sekhem, bani Hefer
ngan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah
dan bani Semida; itulah keturunan yang laki-laki dari MaYizreel.” 17 Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yu3
nasye bin Yusuf, menurut kaum-kaum mereka. Tetapi Zesuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye: ”Engkau ini
lafehad bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye tidak
bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan
mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan.
yang besar; tidak hanya satu bagian undian ditentukan
Inilah nama anak-anaknya itu: Mahla, Noa, Hogla, Milka

16

17
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bagimu, 18 tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu
juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya; kamu akan memilikinya sampai kepada ujungujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu,
sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun
mereka kuat.”
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Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu
mereka menempatkan Kemah Pertemuan di sana, karena
negeri itu telah takluk kepada mereka. 2 Pada waktu itu
masih tinggal tujuh suku di antara orang Israel, yang belum mendapat bagian milik pusaka. 3 Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel: ”Berapa lama lagi kamu
bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri
yang telah diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allah nenek
moyangmu? 4 Ajukanlah tiga orang dari tiap-tiap suku;
maka aku akan menyuruh mereka, supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya,
sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali
kepadaku. 5 Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi tujuh bagian. Suku Yehuda akan
tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. 6 Kamu catat keadaan negeri itu dalam tujuh bagian dan kamu bawa ke mari kepadaku; lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan TUHAN, Allah
kita. 7 Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengahtengah kamu, karena jabatan sebagai imam TUHAN ialah milik pusaka mereka, sedang suku Gad, suku Ruben
dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan, yang diberikan
kepada mereka oleh Musa, hamba TUHAN.” 8 Kemudian
bersiaplah orang-orang itu, lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka, pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu, katanya:
”Pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya,
kemudian kembalilah kepadaku; maka di sini, di Silo, aku
akan membuang undi bagi kamu di hadapan TUHAN.”
9
Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu; mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi
kota, dalam tujuh bagian, lalu kembali kepada Yosua ke
tempat perkemahan di Silo. 10 Lalu Yosua membuang undi
bagi mereka di Silo, di hadapan TUHAN, dan di sanalah
Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel, sesuai
dengan pembagian mereka. 11 Maka keluarlah undian suku
bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah
yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah
bani Yehuda dan daerah bani Yusuf. 12 Batas pada sisi
utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan; kemudian
batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yerikho,
naik ke barat ke pegunungan, dan menuju ke padang gurun
Bet-Awen. 13 Dari sana batas itu terus ke Lus, ke selatan,
ke arah lereng gunung dekat Lus, itulah Betel; kemudian
batas itu turun ke Atarot-Adar di pegunungan yang di
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sebelah selatan Bet-Horon Hilir. 14 Kemudian batas itu
melengkung, lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet-Horon di sebelah selatan menuju ke sisi barat
daya, dan berakhir di Kiryat-Baal, itulah Kiryat-Yearim,
suatu kota bani Yehuda. Itulah sisi barat. 15 Sisi selatan
mulai dari ujung Kiryat-Yearim, kemudian batas itu menuju ke barat, dan menuju pula ke mata air Me-Neftoah.
16
Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang
di tentangan lebak Ben-Hinom, di sebelah utara lembah
orang Refaim; kemudian turun ke lebak Hinom, sepanjang
lereng gunung Yebus, ke selatan, kemudian turun ke EnRogel. 17 Kemudian melengkung ke utara, menuju ke EnSemes dan menuju pula ke Gelilot di seberang pendakian
Adumim, turun ke batu Bohan bin Ruben, 18 terus ke lereng gunung di seberang Bet-Araba ke utara, dan turun
ke Araba-Yordan. 19 Kemudian batas itu terus ke lereng
gunung dekat Bet-Hogla ke utara dan batas itu berakhir
ke teluk utara Laut Asin, ke muara sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah batas selatan. 20 Sungai Yordan ialah
batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut
kaum-kaum mereka. 21 Kota-kota suku bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yerikho, Bet-Hogla, EmekKezis, 22 Bet-Araba, Zemaraim, Betel, 23 Haawim, Para,
Ofra, 24 Kefar-Haamonai, Ofni dan Geba; dua belas kota
dengan desa-desanya. 25 Gibeon, Rama, Beerot, 26 Mizpa,
Kefira, Moza, 27 Rekem, Yirpeel, Tarala, 28 Zela, Elef dan
Yebus, ialah Yerusalem, Gibeat dan Kiryat; empat belas
kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka.

19

Undian yang keduapun keluarlah bagi suku Simeon,
untuk suku bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka bani
Yehuda. 2 Sebagai milik warisan mereka menerima: Bersyeba, Syeba, Molada, 3 Hazar-Sual, Bala, Ezem, 4 Eltolad,
Betul, Horma, 5 Ziklag, Bet-Hamarkabot, Hazar-Susa, 6 BetLebaot dan Saruhen: tiga belas kota dengan desa-desanya.
7
En-Rimon, Eter, dan Asan: empat kota dengan desadesanya; 8 juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi, sampai ke Baalat-Beer, yakni Rama yang di Tanah Selatan.
Itulah milik pusaka suku bani Simeon menurut kaum-kaum
mereka. 9 Milik pusaka bani Simeon diambil dari bagian
bani Yehuda. Karena bagian bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka, maka bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. 10 Undian yang ketigapun
keluarlah bagi bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka.
Batas milik pusaka mereka sampai ke Sarid. 11 Ke sebelah barat batas mereka itu naik ke Marala, menyinggung
Dabeset, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. 12 Dari Sarid batas itu berbalik ke timur,
ke arah matahari terbit, melalui daerah Kislot-Tabor, menuju Dobrat, naik ke Yafia; 13 dari sana terus ke timur, ke
arah matahari terbit, ke Gat-Hefer, ke Et-Kazin, menuju

187
ke Rimon, dan melengkung ke Nea. 14 Kemudian batas
itu membelok mengelilinginya di sebelah utara Hanaton,
dan berakhir di lembah Yiftah-El. 15 Lagi Katat, Nahalal, Simron, Yidala dan Betlehem; dua belas kota dengan
desa-desanya. 16 Itulah milik pusaka bani Zebulon menurut
kaum-kaum mereka; kota-kota tadi dengan desa-desanya.
17
Bagi suku Isakhar keluarlah undian yang keempat, yakni
bagi bani Isakhar menurut kaum-kaum mereka. 18 Daerah
mereka ialah Yizreel, Kesulot, Sunem, 19 Hafaraim, Sion,
Anaharat, 20 Rabit, Kisyon, Ebes, 21 Remet, En-Ganim,
En-Hada dan Bet-Pazes. 22 Batas daerah itu menyinggung
Tabor, Sahazima dan Bet-Semes; dan batas daerah mereka
berakhir di sungai Yordan; enam belas kota dengan desadesanya. 23 Itulah milik pusaka suku bani Isakhar menurut
kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya.
24
Undian yang kelimapun keluarlah bagi suku bani Asyer
menurut kaum-kaum mereka. 25 Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Akhsaf, 26 Alamelekh, Amad dan Misal; dan batasnya menyinggung gunung Karmel dan sungai Libnat di sebelah barat; 27 kemudian berbalik ke arah
matahari terbit, ke Bet-Dagon; menyinggung daerah Zebulon dan lembah Yiftah-El di sebelah utara, Bet-Emek
dan Nehiel, dan menuju ke Kabul di sebelah utara, 28 dan
ke Ebron, Rehob, Hamon dan Kana sampai ke Sidon Besar. 29 Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu Tirus, kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagipula Mahalab,
Akhzib, 30 Uma, Afek dan Rehob; dua puluh dua kota dengan desa-desanya. 31 Itulah milik pusaka suku bani Asyer
menurut kaum-kaum mereka; kota-kota tadi dengan desadesanya. 32 Bagi bani Naftali keluarlah undian yang keenam, yakni bagi bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. 33 Daerah mereka mulai dari Helef, dari pohon tarbantin di Zaananim, Adami-Nekeb dan Yabneel, sampai
ke Lakum, dan berakhir di sungai Yordan. 34 Kemudian
batas itu berbalik ke barat ke Aznot-Tabor, dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Zebulon di sebelah
selatan, menyinggung daerah Asyer di sebelah barat dan
daerah Yehuda pada sungai Yordan, di sebelah matahari
terbit. 35 Kota-kota yang berkubu ialah Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, 36 Adama, Rama, Hazor, 37 Kedesh,
Edrei, En-Hazor, 38 Yiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat
dan Bet-Semes; sembilan belas kota dengan desa-desanya.
39
Itulah milik pusaka suku bani Naftali menurut kaumkaum mereka; kota-kota itu dengan desa-desanya. 40 Bagi
suku bani Dan menurut kaum-kaum mereka keluarlah undian yang ketujuh. 41 Daerah milik pusaka mereka ialah
Zora, Esytaol, Ir-Semes, 42 Saalabin, Ayalon, Yitla, 43 Elon,
Timna, Ekron, 44 Elteke, Gibeton, Baalat, 45 Yehud, BeneBerak, Gat-Rimon, 46 Me-Yarkon dan Rakon, bersama-sama
dengan daerah di seberang Yafo. 47 Karena daerah bani
Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka
berjalanlah bani Dan itu maju dan berperang melawan
kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduk-

nya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu Dan
menurut nama Dan, bapa leluhur mereka. 48 Itulah milik pusaka suku bani Dan menurut kaum-kaum mereka;
kota-kota tadi dengan desa-desanya. 49 Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka
mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua
bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. 50 Sesuai dengan titah TUHAN, mereka memberikan
kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat-Serah di
pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. 51 Itulah milik pusaka yang diperundikan
di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh imam Eleazar,
oleh Yosua bin Nun dan oleh para kepala kaum keluarga
di hadapan TUHAN di depan pintu Kemah Pertemuan.
Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu.

20Berfirmanlah TUHAN kepada Yosua, demikian:

2

”Katakan
kepada orang Israel, begini: Tentukanlah bagimu kotakota perlindungan, yang telah Kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, 3 supaya siapa yang membunuh
seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kotakota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap
penuntut tebusan darah. 4 Apabila ia melarikan diri ke
salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di
depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia
dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia
akan diam pada mereka. 5 Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan
mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh
sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu,
dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu.
6
Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan
kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar
yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh
itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota
dari mana ia melarikan diri.” 7 Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan: Kedesh di Galilea, di
pegunungan Naftali dan Sikhem, di pegunungan Efraim,
dan Kiryat-Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda.
8
Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yerikho,
mereka menentukan Bezer, di padang gurun, di dataran
tinggi, dari suku Ruben; dan Ramot di Gilead dari suku
Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. 9 Itulah kotakota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi
pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka,
supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati
dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah, sebelum ia
dihadapkan kepada rapat jemaah.

21Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang
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Lewi menghadap imam Eleazar, menghadap Yosua bin
Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel 2 dan berkata kepada mereka
di Silo di tanah Kanaan, demikian: ”TUHAN telah memerintahkan dengan perantaraan Musa, supaya diberikan
kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah
penggembalaannya untuk ternak kami.” 3 Lalu orang Israel
memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang
Lewi, seperti yang dititahkan TUHAN. 4 Lalu keluarlah
undian bagi kaum-kaum orang Kehat. Maka di antara
orang Lewi anak-anak imam Harun, mendapat dengan undian tiga belas kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon
dan dari suku Benyamin. 5 Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian sepuluh
kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan dan
dari suku Manasye yang setengah itu. 6 Keturunan Gerson
mendapat dengan undian tiga belas kota dari kaum-kaum
suku Isakhar, dari suku Asyer, dari suku Naftali dan dari
setengah suku Manasye yang di Basan itu. 7 Keturunan
Merari mendapat dengan undian dua belas kota menurut kaum-kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad
dan dari suku Zebulon. 8 Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan TUHAN dengan perantaraan Musa. 9 Dari
suku bani Yehuda dan dari suku bani Simeon diberikan
mereka kota-kota yang berikut, yang disebutkan namanya di sini: 10 kepada anak-anak Harun yang dari kaumkaum orang Kehat yang termasuk bani Lewi, karena bagi
merekalah undian yang pertama, 11 kepada mereka diberikan Kiryat-Arba, itulah Hebron--Arba inilah bapa suku
Enak--di pegunungan Yehuda, dan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya; 12 tetapi tanah ladang kota tadi
dengan desa-desanya telah diberikan mereka kepada Kaleb bin Yefune menjadi miliknya. 13 Kepada anak-anak
imam Harun, diberikan mereka Hebron, kota perlindungan
untuk pembunuh, dan tanah-tanah penggembalaan kota
itu, Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, 14 Yatir
dengan tanah-tanah penggembalaannya, Estemoa dengan
tanah-tanah penggembalaannya, 15 Holon dengan tanahtanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, 16 Ain dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yuta dengan tanah-tanah penggembalaannya dan
Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya: sembilan kota dari kedua suku itu. 17 Dan dari suku Benyamin:
Gibeon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, 18 Anatot dengan
tanah-tanah penggembalaannya dan Almon dengan tanahtanah penggembalaannya: empat kota. 19 Seluruhnya kotakota kepunyaan anak-anak Harun, para imam itu, ada
tiga belas kota dengan tanah-tanah penggembalaannya.
20
Kaum-kaum keturunan Kehat, yakni orang Lewi yang
masih tinggal dari antara keturunan Kehat, mendapat kota-
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kota yang dengan undian kepada mereka dari suku Efraim.
21
Kepada mereka diberikan Sikhem, kota perlindungan untuk pembunuh, dengan tanah-tanah penggembalaannya,
di pegunungan Efraim, Gezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, 22 Kibzaim dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Bet-Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya: empat kota. 23 Dan dari suku Dan: Elteke
dengan tanah-tanah penggembalaannya, Gibeton dengan
tanah-tanah penggembalaannya, 24 Ayalon dengan tanahtanah penggembalaannya dan Gat-Rimon dengan tanahtanah penggembalaannya: empat kota. 25 Dan dari suku
Manasye yang setengah itu: Taanakh dengan tanah-tanah
penggembalaannya dan Gat-Rimon dengan tanah-tanah
penggembalaannya: dua kota. 26 Seluruhnya kota-kota itu
ada sepuluh, dengan tanah-tanah penggembalaannya, ditentukan bagi kaum-kaum yang masih tinggal dari antara
keturunan Kehat. 27 Bani Gerson dari kaum-kaum orang
Lewi mendapat dari suku Manasye yang setengah lagi:
Golan, kota perlindungan untuk pembunuh, di Basan, dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Beestera dengan tanah-tanah penggembalaannya: dua kota. 28 Dan
dari suku Isakhar: Kisyon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dobrat dengan tanah-tanah penggembalaannya, 29 Yarmut dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan
En-Ganim dengan tanah-tanah penggembalaannya: empat kota. 30 Dan dari suku Asyer: Misal dengan tanahtanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 31 Helkat dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya: empat kota. 32 Dan dari suku Naftali: Kedesh, kota
perlindungan untuk pembunuh, di Galilea, dengan tanahtanah penggembalaannya, Hamot-Dor dengan tanah-tanah
penggembalaannya dan Kartan dengan tanah-tanah penggembalaannya: tiga kota. 33 Seluruhnya kota-kota kepunyaan orang Gerson menurut kaum-kaum mereka ada tiga
belas kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. 34 Kaumkaum keturunan Merari, orang Lewi yang masih tinggal,
mendapat dari suku Zebulon: Yokneam dengan tanahtanah penggembalaannya, Karta dengan tanah-tanah penggembalaannya, 35 Dimna dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Nahalal dengan tanah-tanah penggembalaannya: empat kota. 36 Dan dari suku Ruben: Bezer dengan
tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah
penggembalaannya, 37 Kedemot dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya: empat kota. 38 Dan dari suku Gad: Ramot,
kota perlindungan untuk pembunuh, di Gilead, dengan
tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim dengan tanahtanah penggembalaannya, 39 Hesybon dengan tanah-tanah
penggembalaannya dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya: seluruhnya kota-kota itu ada empat. 40 Seluruhnya
kota-kota itu ditentukan bagi keturunan Merari menurut
kaum-kaum mereka, yakni yang masih tinggal dari kaumkaum orang Lewi. Bagian undian mereka ada dua be-
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las kota. 41 Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengahtengah milik orang Israel ada empat puluh delapan kota
dengan tanah-tanah penggembalaannya. 42 Kota-kota itu
masing-masing ada tanah-tanah penggembalaannya di sekelilingnya, demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. 43 Jadi
seluruh negeri itu diberikan TUHAN kepada orang Israel,
yakni negeri yang dijanjikan-Nya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. 44 Dan TUHAN
mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikan-Nya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorangpun
dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka; semua musuhnya diserahkan TUHAN kepada mereka. 45 Dari segala yang baik yang dijanjikan TUHAN
kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi; semuanya terpenuhi.

antaraan Musa. 10 Ketika mereka sampai ke Gelilot pada
sungai Yordan, yang di tanah Kanaan, maka bani Ruben,
bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan
mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar
bangunannya. 11 Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu
cakap orang: ”Telah didirikan mezbah oleh bani Ruben,
bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu, mezbah
menghadap ke tanah Kanaan, di Gelilot pada sungai Yordan, di sebelah wilayah orang Israel.” 12 Ketika hal itu
terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat
Israel di Silo, untuk maju memerangi mereka. 13 Kemudian
orang Israel mengutus kepada bani Ruben, kepada bani
Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu, ke tanah Gilead, imam Pinehas bin Eleazar, 14 dan bersamasama dengan dia sepuluh pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel.
Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. 15 Setelah mereka sampai
kepada bani Ruben, kepada bani Gad dan kepada suku
Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad dan
Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah
suku Manasye yang setengah itu, 2 dan berkata kepada
mereka kepada orang-orang itu, demikian: 16 ”Beginilah
mereka: ”Kamu telah memelihara segala yang diperinkata segenap umat TUHAN: Apa macam perbuatanmu
tahkan kepadamu oleh Musa, hamba TUHAN itu, dan
yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang
telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kupeberbalik dari pada TUHAN dan mendirikan mezbah barintahkan kepadamu. 3 Kamu tidak meninggalkan saudaragimu, dengan demikian memberontak terhadap TUHAN
saudaramu selama waktu ini, sampai sekarang, tetapi kamu
pada hari ini? 17 Belum cukupkah bagi kita noda yang
setia memelihara perintah TUHAN, Allahmu, kepadamu.
di Peor itu, yang dari padanya kita belum mentahirkan
4
Tetapi sekarang TUHAN, Allahmu, telah mengaruniakan
diri sampai hari ini dan yang menyebabkan umat TUHAN
keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikankena tulah, 18 sehingga kamu berbalik pula sekarang ini
Nya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemembelakangi TUHAN? Jika kamu hari ini memberonmahmu, ke tanah milikmu, yang telah diberikan kepadamu
tak terhadap TUHAN, maka besok Ia akan murka keoleh Musa, hamba TUHAN itu, di seberang Yordan. 5 Hanya,
pada segenap umat Israel. 19 Akan tetapi, jika sekiranya
lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum, yang
tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah
diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba TUHAN itu,
milik TUHAN, tempat kedudukan Kemah Suci TUHAN,
yakni mengasihi TUHAN, Allahmu, hidup menurut segala
dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah
jalan yang ditunjukkan-Nya, tetap mengikuti perintah-Nya,
memberontak terhadap TUHAN dan janganlah membeberpaut pada-Nya dan berbakti kepada-Nya dengan serontak terhadap kami, dengan mendirikan mezbah bagimu
genap hatimu dan dengan segenap jiwamu.” 6 Lalu Yosua
sendiri, selain dari mezbah TUHAN, Allah kita. 20 Ketika
memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka puAkhan bin Zerah berubah setia dengan mengambil baranglanglah mereka ke kemah mereka. 7 Kepada suku Manabarang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel
sye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka
kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosadi Basan; kepada suku yang setengah lagi telah diberikan
nya.” 21 Lalu jawab bani Ruben, bani Gad dan suku ManaYosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di
sye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaumsebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melekaum orang Israel: 22 ”Allah segala allah, TUHAN, Allah
pas mereka pergi ke kemah mereka, setelah memberkati
segala allah, TUHAN, Dialah yang mengetahui, dan pamereka, 8 maka ia berkata kepada mereka, demikian: ”Pututlah orang Israel mengetahuinya juga! Jika sekiranya
langlah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan
hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan
dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, temmaksud berubah setia terhadap TUHAN--biarlah jangan
baga, besi dan dengan pakaian yang sangat banyak. BaTUHAN selamatkan kami pada hari ini. 23 Jika sekiragilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari munya kami mendirikan mezbah untuk berbalik dari pada
suhmu itu.” 9 Maka pulanglah bani Ruben, bani Gad dan
TUHAN, untuk mempersembahkan korban bakaran dan
suku Manasye yang setengah itu dan mereka pergi mekorban sajian di atasnya serta korban keselamatan di atasninggalkan orang Israel, keluar dari Silo di tanah Kanaan
nya, biarlah TUHAN sendiri yang menuntut balas teruntuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang
hadap kami. 24 Tetapi sesungguhnya, kami telah meladidiami mereka sesuai dengan titah TUHAN dengan per-
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kukannya karena cemas. Sebab pikir kami: Di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anakanak kami, demikian: Apakah sangkut pautmu dengan
TUHAN, Allah Israel? 25 Bukankah TUHAN telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu,
hai orang bani Ruben dan bani Gad! Kamu tidak mempunyai bagian akan TUHAN. Demikianlah mungkin anakanak kamu membuat anak-anak kami berhenti dari pada
takut akan TUHAN. 26 Sebab itu kata kami: Biarlah kita
mendirikan mezbah itu bagi kita! Bukanlah untuk korban
bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, 27 tetapi
supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu,
dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap
beribadah kepada TUHAN di hadapan-Nya dengan korban
bakaran, korban sembelihan dan korban keselamatan kami.
Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari
berkata kepada anak-anak kami: Kamu tidak mempunyai
bagian pada TUHAN. 28 Lagi kata kami: Apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata: Tengoklah
bangunan tiruan mezbah TUHAN itu, yang telah dibuat
oleh nenek moyang kami. Bukan untuk korban bakaran
dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu
menjadi saksi antara kami dan kamu. 29 Jauhlah dari pada
kami untuk memberontak terhadap TUHAN, dan untuk
berbalik dari pada TUHAN pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau
korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah TUHAN,
Allah kita, yang ada di depan Kemah Suci-Nya!” 30 Setelah
imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan
dia, mendengar perkataan yang dikatakan oleh bani Ruben, bani Gad dan bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. 31 Kemudian berkatalah imam Pinehas bin Eleazar kepada bani Ruben, bani Gad dan bani
Manasye: ”Sekarang tahulah kami bahwa TUHAN ada
di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap TUHAN. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman TUHAN.” 32 Sesudah
itu imam Pinehas bin Eleazar serta para pemimpin itu
meninggalkan bani Ruben dan bani Gad di tanah Gilead,
pulang ke Kanaan kepada orang Israel, lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. 33 Hal itu dipandang baik
oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan
tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk
memusnahkan negeri yang didiami bani Ruben dan bani
Gad itu. 34 Dan bani Ruben dan bani Gad menamai mezbah itu: Saksi, karena inilah saksi antara kita, bahwa
TUHAN itulah Allah.
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hakimnya dan para pengatur pasukannya dan berkata kepada mereka: ”Aku telah tua dan sangat lanjut umur,
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dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan TUHAN,
Allahmu, kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi
kamu. 4 Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada
suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua
bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke Laut Besar di sebelah matahari
terbenam. 5 Dan TUHAN, Allahmu, Dialah yang akan
mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga
kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan
kepadamu oleh TUHAN, Allahmu. 6 Kuatkanlah benarbenar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala
yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, 7 dan supaya
kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih
tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau
sujud menyembah kepada mereka. 8 Tetapi kamu harus
berpaut pada TUHAN, Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. 9 Bukankah TUHAN telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu,
dan akan kamu ini, seorangpun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. 10 Satu orang saja dari
pada kamu dapat mengejar seribu orang, sebab TUHAN
Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang
dijanjikan-Nya kepadamu. 11 Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi TUHAN, Allahmu. 12 Sebab jika kamu
berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang
masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan
mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan
kamu, 13 maka ketahuilah dengan sesungguhnya, bahwa
TUHAN, Allahmu, tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa
itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu
dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang
baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh TUHAN,
Allahmu. 14 Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun
dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh
TUHAN, Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak
dipenuhi. 15 Tetapi seperti telah datang atas kamu segala
yang baik, yang telah dijanjikan kepadamu oleh TUHAN,
Allahmu, demikianlah TUHAN akan mendatangkan atas
kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan
kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu
oleh TUHAN, Allahmu, 16 apabila kamu melangkahi perLama setelah TUHAN mengaruniakan keamanan kejanjian, yang telah diperintahkan kepadamu oleh TUHAN,
pada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua muAllahmu, dan pergi beribadah kepada allah lain dan sujud
2
suhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya
menyembah kepada mereka. Maka murka TUHAN akan
seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para
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bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari
negeri yang baik, yang telah diberikan-Nya kepadamu.”

kanlah allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada TUHAN. 15 Tetapi jika kamu anggap tidak
baik untuk beribadah kepada TUHAN, pilihlah pada hari
Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang
ini kepada siapa kamu akan beribadah; allah yang kepadaIsrael di Sikhem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel,
nya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat,
para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasuatau allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tekannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. 2 Berkatalah
tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada
Yosua kepada seluruh bangsa itu: ”Beginilah firman TUHAN,
TUHAN!” 16 Lalu bangsa itu menjawab: ”Jauhlah dari
Allah Israel: Dahulu kala di seberang sungai Efrat, di sipada kami meninggalkan TUHAN untuk beribadah ketulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham
pada allah lain! 17 Sebab TUHAN, Allah kita, Dialah yang
dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada allah lain.
telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah
3
Tetapi Aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seMesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan
berang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi selutanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita senruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya
diri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang
dan memberikan Ishak kepadanya. 4 Kepada Ishak Kubekita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita larikan Yakub dan Esau. Kepada Esau Kuberikan pegului, 18 TUHAN menghalau semua bangsa dan orang Amori,
nungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anakpenduduk negeri ini, dari depan kita. Kamipun akan berianaknya pergi ke Mesir. 5 Lalu Aku mengutus Musa serta
badah kepada TUHAN, sebab Dialah Allah kita.” 19 Tetapi
Harun dan menulahi Mesir, seperti yang Kulakukan di
Yosua berkata kepada bangsa itu: ”Tidaklah kamu sangtengah-tengah mereka, kemudian Aku membawa kamu kegup beribadah kepada TUHAN, sebab Dialah Allah yang
luar. 6 Setelah Aku membawa nenek moyangmu keluar dari
kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengMesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengeampuni kesalahan dan dosamu. 20 Apabila kamu meningjar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda
galkan TUHAN dan beribadah kepada allah asing, maka
ke Laut Teberau. 7 Sebab itu berteriak-teriaklah mereka
Ia akan berbalik dari padamu dan melakukan yang tikepada TUHAN, maka diadakan-Nya gelap antara kamu
dak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah
dan orang Mesir itu dan didatangkan-Nya air laut atas
Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu.” 21 Tetapi
mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri
bangsa itu berkata kepada Yosua: ”Tidak, hanya kepada
telah melihat, apa yang Kulakukan terhadap Mesir. SesuTUHAN
saja kami akan beribadah.” 22 Kemudian berkadah itu lama kamu diam di padang gurun. 8 Aku memtalah Yosua kepada bangsa itu: ”Kamulah saksi terhabawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di sebedap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih TUHAN
rang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melauntuk beribadah kepada-Nya.” Jawab mereka: ”Kamilah
wan kamu, mereka Kuserahkan ke dalam tanganmu, sesaksi!” 23 Ia berkata: ”Maka sekarang, jauhkanlah allah
hingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka Kupuasing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanahkan dari depan kamu. 9 Ketika itu Balak bin Zipor,
nlah hatimu kepada TUHAN, Allah Israel.” 24 Lalu jawab
raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Dibangsa itu kepada Yosua: ”Kepada TUHAN, Allah kita,
suruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki
kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan.”
kamu. 10 Tetapi Aku tidak mau mendengarkan Bileam, 25
Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan
sehingga iapun memberkati kamu. Demikianlah Aku mebangsa
itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi
lepaskan kamu dari tangannya. 11 Setelah kamu menyemereka di Sikhem. 26 Yosua menuliskan semuanya itu daberangi sungai Yordan dan sampai ke Yerikho, berperalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar
nglah melawan kamu warga-warga kota Yerikho, orang
dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di temAmori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girpat kudus TUHAN. 27 Kata Yosua kepada seluruh bangsa
gasi, orang Hewi dan orang Yebus, tetapi mereka itu Kuseitu: ”Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terharahkan ke dalam tanganmu. 12 Kemudian Aku melepaskan
dap kita, sebab telah didengarnya segala firman TUHAN
tabuhan mendahului kamu dan binatang-binatang ini mengyang diucapkan-Nya kepada kita. Sebab itu batu ini akan
halau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori
menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan meitu. Sesungguhnya, bukan oleh pedangmu dan bukan pula
nyangkal Allahmu.” 28 Sesudah itu Yosua melepas bangsa
13
Demikianlah Kuberikan kepadamu neoleh panahmu.
itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. 29 Dan sesugeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kotadah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun,
kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam
hamba TUHAN itu, ketika berumur seratus sepuluh tadi dalamnya; juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun
hun. 30 Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya,
zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hadi Timnat-Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah
silnya. 14 Oleh sebab itu, takutlah akan TUHAN dan beriutara gunung Gaas. 31 Orang Israel beribadah kepada TUHAN
badahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauh-
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sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tuatua yang hidup lebih lama dari pada Yosua, dan yang
mengenal segenap perbuatan yang dilakukan TUHAN bagi
orang Israel. 32 Tulang-tulang Yusuf, yang dibawa orang
Israel dari Mesir, dikuburkan mereka di Sikhem, di tanah
milik yang dibeli Yakub dengan harga seratus kesita dari
anak-anak Hemor, bapa Sikhem, dan yang ditentukan bagi
bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. 33 Juga Eleazar
bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas, anaknya itu, di pegunungan Efraim.

6. YOSUA

Hakim Hakim
”Berikanlah kepadaku suatu hadiah; telah kaube1Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada TUHAN:danya:
rikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepa-

”Siapakah dari pada kami yang harus lebih dahulu maju
menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan me- daku mata air.” Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata
16
reka?” 2 Firman TUHAN: ”Suku Yehudalah yang harus air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Keturunan
maju; sesungguhnya telah Kuserahkan negeri itu ke da- Hobab, ipar Musa, orang Keni itu, maju bersama-sama delam tangannya.” 3 Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, ngan bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun
saudaranya itu: ”Majulah bersama-sama dengan aku ke Yehuda di Tanah Negeb dekat Arad; lalu mereka mene17
bagian yang telah diundikan kepadaku dan baiklah kita tap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersamaberperang melawan orang Kanaan, maka akupun akan sama dengan Simeon, saudaranya itu, lalu mereka memumaju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah kul kalah orang Kanaan, penduduk Zefat; mereka menum18
diundikan kepadamu.” Lalu Simeon maju bersama-sama pas kota itu. Sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya
dengan dia. 4 Maka majulah suku Yehuda, lalu TUHAN suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon
19
Dan
menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam ta- dengan daerahnya dan Ekron dengan daerahnya.
TUHAN
menyertai
suku
Yehuda,
sehingga
mereka
menngan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu
dekat Bezek, sepuluh ribu orang banyaknya. 5 Di Bezek me- duduki pegunungan itu; tetapi mereka tidak dapat mengreka menjumpai Adoni-Bezek dan berperang melawan dia, halau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini
20
dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah di6
Tetapi Adoni-Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejar- berikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan
nya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dari sana telah dihalaukannya anak Enak yang tiga itu.
21
Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak
dan dari kakinya. 7 Kata Adoni-Bezek: ”Ada tujuh puluh
dihalau
oleh bani Benyamin, jadi orang Yebus itu masih
raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memudiam
bersama-sama
dengan bani Benyamin di Yerusalem
ngut sisa-sisa makanan di bawah mejaku; sesuai dengan
22
sampai
sekarang.
Keturunan Yusuf juga maju menyeyang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah keparang
Betel,
dan
TUHAN
menyertai mereka. 23 Keturunan
daku.” Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana.
8
Sesudah itu bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu--nama kota itu
24
merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan dahulu adalah Lus. Ketika pengintai-pengintai itu melimemusnahkan kota itu dengan api. 9 Kemudian bani Ye- hat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka
huda maju berperang melawan orang Kanaan, yang diam kepadanya: ”Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat medi pegunungan, di Tanah Negeb dan di Daerah Bukit. 10 Lalu masuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau
25
suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam sebagai sahabat.” Lalu ditunjukkannyalah kepada medi Hebron--nama Hebron dahulu adalah Kiryat-Arba--dan reka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan
memukul kalah Sesai, Ahiman dan Talmai. 11 Dari sana mereka memukul kota itu dengan mata pedang, tetapi
mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi.
26
Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan
dahulu adalah Kiryat-Sefer. 12 Berkatalah Kaleb: ”Siapa
yang mengalahkan dan merebut Kiryat-Sefer, kepadanya di sana sebuah kota yang dinamainya Lus. Demikianlah
27
Suku Manasye tidak
akan kuberikan Akhsa, anakku, menjadi isterinya.” 13 Dan nama kota itu sampai sekarang.
Otniel, anak Kenas adik Kaleb, merebut kota itu; lalu menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak
Kaleb memberikan Akhsa, anaknya, kepadanya menjadi kotanya, penduduk Taanakh dengan segala anak kotanya,
isterinya. 14 Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya sua- penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yiminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. bleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido
Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu ber- dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan itu ber28
katalah Kaleb kepadanya: ”Ada apa?” 15 Jawabnya kepa- keras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel
menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu men193
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7. HAKIM HAKIM

para Baal. 12 Mereka meninggalkan TUHAN, Allah nenek
moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari
tanah Mesir, lalu mengikuti allah lain, dari antara allah
bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati TUHAN.
13
Demikianlah mereka meninggalkan TUHAN dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret. 14 Maka bangkitlah
murka TUHAN terhadap orang Israel. Ia menyerahkan
mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka
kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak
sanggup lagi menghadapi musuh mereka. 15 Setiap kali
mereka maju, tangan TUHAN melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa
yang telah diperingatkan kepada mereka oleh TUHAN dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. 16 Maka
TUHAN membangkitkan hakim-hakim, yang menyelamatkan
mereka dari tangan perampok itu. 17 Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah
dengan mengikuti allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah
TUHAN; mereka melakukan yang tidak patut. 18 Setiap
kali apabila TUHAN membangkitkan seorang hakim bagi
mereka, maka TUHAN menyertai hakim itu dan menyeLalu Malaikat TUHAN pergi dari Gilgal ke Bokhim
lamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hadan berfirman: ”Telah Kutuntun kamu keluar dari Mesir
kim itu hidup; sebab TUHAN berbelas kasihan mendedan Kubawa ke negeri yang Kujanjikan dengan bersumngar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak
pah kepada nenek moyangmu, dan Aku telah berfirman:
dan menindas mereka. 19 Tetapi apabila hakim itu mati,
Aku tidak akan membatalkan perjanjian-Ku dengan kamu
kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek
untuk selama-lamanya, 2 tetapi janganlah kamu mengikat
moyang mereka, dengan mengikuti allah lain, beribadah
perjanjian dengan penduduk negeri ini; mezbah mereka hakepadanya dan sujud menyembah kepadanya; dalam hal
ruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan
apapun
mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kefirman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? 3 Lagi Aku
lakuan mereka yang tegar itu. 20 Apabila murka TUHAN
telah berfirman: Aku tidak akan menghalau orang-orang
bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia: ”Karena
itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu
bangsa ini melanggar perjanjian yang telah Kuperintahkan
dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu.” 4 Setelah
kepada nenek moyang mereka, dan tidak mendengarkan
Malaikat TUHAN mengucapkan firman itu kepada selufirman-Ku, 21 maka Akupun tidak mau menghalau lagi dari
ruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. 5 Maka
depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditingtempat itu dinamai Bokhim. Lalu mereka mempersemgalkan Yosua pada waktu matinya, 22 supaya dengan perbahkan korban di sana kepada TUHAN. 6 Setelah Yosua
antaraan bangsa-bangsa itu Aku mencobai orang Israel,
melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu,
apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunmasing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri
jukkan TUHAN, seperti yang dilakukan oleh nenek mo7
itu. Dan bangsa itu beribadah kepada TUHAN sepanjang
yang mereka, atau tidak.” 23 Demikianlah TUHAN membizaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera mengdup lebih lama dari pada Yosua, dan yang telah melihat sehalau mereka; mereka tidak diserahkan-Nya ke dalam tagenap perbuatan yang besar, yang dilakukan TUHAN bagi
ngan Yosua.
8
orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba TUHAN itu,
9
mati pada umur seratus sepuluh tahun; ia dikuburkan di
daerah milik pusakanya di Timnat-Heres, di pegunungan
Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan TUHAN tinggal
Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. 10 Setelah selu- untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan meruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, reka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perbangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang ti- ang Kanaan. 2 --Maksudnya hanyalah, supaya keturunandak mengenal TUHAN ataupun perbuatan yang dilakukan- keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang
Nya bagi orang Israel. 11 Lalu orang Israel melakukan apa sudah-sudah, dilatih berperang oleh TUHAN. 3 Yang tingyang jahat di mata TUHAN dan mereka beribadah kepada gal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang
jadi orang rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali.
29
Suku Efraimpun tidak menghalau orang Kanaan yang
diam di Gezer, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di
tengah-tengah mereka di Gezer. 30 Suku Zebulon tidak
menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang rodi. 31 Suku Asyer tidak
menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon serta Ahlab,
Akhzib, Helba, Afek dan Rehob, 32 sehingga orang Asyer
itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di
negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. 33 Suku
Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Bet-Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah
orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu; tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat itu menjadi orang rodi bagi
mereka. 34 Orang Amori mendesak bani Dan ke sebelah
pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah, 35 dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di
Har-Heres, di Ayalon dan di Saalbim, walaupun mereka
mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang rodi. 36 Daerah orang Amori itu mulai
dari pendakian Akrabim, dari Sela, terus ke atas.
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Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi, yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal-Hermon sampai ke
jalan yang menuju ke Hamat. 4 Mereka itu ada di sana, supaya Ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka
untuk mengetahui, apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan TUHAN kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. 5 Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het,
orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus.
6
Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang
itu menjadi isteri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu,
serta beribadah kepada allah orang-orang itu. 7 Orang
Israel melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, mereka melupakan TUHAN, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. 8 Lalu bangkitlah murka
TUHAN terhadap orang Israel, sehingga Ia menjual mereka kepada Kusyan-Risyataim, raja Aram-Mesopotamia
dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan-Risyataim
delapan tahun lamanya. 9 Lalu berserulah orang Israel kepada TUHAN, maka TUHAN membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas adik
Kaleb. 10 Roh TUHAN menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu TUHAN menyerahkan Kusyan-Risyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan-Risyataim. 11 Lalu
amanlah negeri itu empat puluh tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. 12 Tetapi orang Israel
melakukan pula apa yang jahat di mata TUHAN; lalu
Eglon, raja Moab, diberi TUHAN kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat
di mata TUHAN. 13 Raja ini mengajak bani Amon dan
bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki
mereka. 14 Delapan belas tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. 15 Lalu orang Israel
berseru kepada TUHAN, maka TUHAN membangkitkan
bagi mereka seorang penyelamat yakni Ehud, anak Gera,
orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon,
raja Moab. 16 Dan Ehud membuat pedang yang bermata
dua, yang panjangnya hampir sehasta, disandangnyalah
itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya.
17
Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, raja
Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut.
18
Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang, 19 tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal, dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia: ”Ada
pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja.” Kata
Eglon: ”Diamlah dahulu!” Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi ke luar. 20 Lalu Ehud masuk
mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar
atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud: ”Ada

firman Allah yang kubawa untuk tuanku.” Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. 21 Kemudian Ehud
mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari
pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja,
22
sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak
dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu
belakang. 23 Demikianlah Ehud sampai ke serambi; pintu
kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar.
24
Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka: ”Tentulah ia membuang air di kamar rumah
peranginan itu.” 25 Lalu mereka menunggu-nunggu sampai
menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar
atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka
pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. 26 Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan
diri; ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri
ke arah Seira. 27 Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah
sangkakala di pegunungan Efraim, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia
sendiri di depan. 28 Berkatalah ia kepada mereka: ”Ikutlah
aku, sebab TUHAN telah menyerahkan musuhmu, orangorang Moab itu, ke dalam tanganmu.” Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab dan tidak seorangpun
dibiarkan mereka menyeberang. 29 Pada waktu itu mereka
menewaskan kira-kira sepuluh ribu orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorangpun tidak
ada yang lolos. 30 Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu, delapan puluh tahun lamanya. 31 Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin
Anat; ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, enam ratus orang banyaknya. Demikianlah
ia juga menyelamatkan orang Israel.

4

Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa
yang jahat di mata TUHAN. 2 Lalu TUHAN menyerahkan
mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang
diam di Haroset-Hagoyim. 3 Lalu orang Israel berseru kepada TUHAN, sebab Sisera mempunyai sembilan ratus kereta besi dan dua puluh tahun lamanya ia menindas orang
Israel dengan keras. 4 Pada waktu itu Debora, seorang nabiah, isteri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang
Israel. 5 Ia biasa duduk di bawah pohon korma Debora antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang
Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. 6 Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesh di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya: ”Bukankah TUHAN,
Allah Israel, memerintahkan demikian: Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa sepuluh ribu
orang bani Naftali dan bani Zebulon bersama-sama dengan
engkau, 7 dan Aku akan menggerakkan Sisera, panglima
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tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya
ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan pamenuju engkau ke sungai Kison dan Aku akan menye- tok dalam pelipisnya. 23 Demikianlah Allah pada hari itu
rahkan dia ke dalam tanganmu.” 8 Jawab Barak kepada menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel.
Debora: ”Jika engkau turut maju akupun maju, tetapi 24 Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin,
jika engkau tidak turut maju akupun tidak maju.” 9 Kata raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja KaDebora: ”Baik, aku turut! Hanya, engkau tidak akan naan itu.
mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab TUHAN akan menyerahkan Sisera ke
Pada hari itu bernyanyilah Debora dan Barak bin Abidalam tangan seorang perempuan.” Lalu Debora bangun
noam, demikian: 2 Karena pahlawan-pahlawan di Israel
berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedesh.
siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya de10
Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke
ngan sukarela, pujilah TUHAN! 3 Dengarlah, ya raja-raja!
Kedesh, maka sepuluh ribu orang maju mengikuti dia;
Pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka! Kalau aku, aku
juga Debora maju bersama-sama dengan dia. 11 Adapun
mau bernyanyi bagi TUHAN, bermazmur bagi TUHAN,
Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku
Allah Israel. 4 TUHAN, ketika Engkau bergerak dari Seir,
Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindahketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, berpindah memasang kemahnya sampai ke pohon tarbantin di
goncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris air12
Zaanaim yang dekat Kedesh. Setelah dikabarkan kepada
nya; 5 gunung-gunung--yakni Sinai--bergoyang di hadapan
Sisera, bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke gunung
TUHAN, di hadapan TUHAN, Allah Israel. 6 Dalam zaman
Tabor, 13 dikerahkannyalah segala keretanya, sembilan raSamgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada
tus kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama delagi dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa me14
ngan dia, dari Haroset-Hagoyim ke sungai Kison. Lalu
nempuh jalan yang berbelit-belit. 7 Penduduk pedusunan
berkatalah Debora kepada Barak: ”Bersiaplah, sebab inidiam-diam saja di Israel, ya mereka diam-diam, sampai
lah harinya TUHAN menyerahkan Sisera ke dalam tangaengkau bangkit, Debora, bangkit sebagai ibu di Israel. 8 Ketika
nmu. Bukankah TUHAN telah maju di depan engkau?”
orang memilih allah baru, maka terjadilah perang di pintu
Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan sepuluh ribu
gerbang. Sesungguhnya, perisai ataupun tombak tidak ter15
orang mengikuti dia, dan TUHAN mengacaukan Sisera
lihat di antara empat puluh ribu orang di Israel. 9 Hatiku
serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata
tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang
pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keremenawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu.
16
tanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki.
Lalu
Pujilah TUHAN! 10 Kamu, yang menunggang keledai beBarak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke
tina putih, kamu, yang duduk di atas permadani, kamu,
Haroset-Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh
yang berjalan di jalan, ceriterakanlah hal itu! 11 Di tempatmata pedang; tidak ada seorangpun yang tinggal hidup.
tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang
17
Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke keberdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan TUHAN
mah Yael, isteri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhuyang adil, perbuatan-Nya yang adil terhadap orang-orangbungan baik antara Yabin, raja Hazor, dengan keluarga
Nya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah
Heber, orang Keni itu. 18 Yael itupun keluar mendapatkan
umat TUHAN ke pintu gerbang. 12 Bangunlah, banguSisera, dan berkata kepadanya: ”Singgahlah, tuanku, sinlah, Debora! Bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah sulakan masuk. Jangan takut.” Lalu singgahlah ia ke dalam
atu nyanyian! Bangkitlah, Barak! dan giringlah tawakemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia
nanmu,
hai anak Abinoam! 13 Lalu turunlah para bangdengan selimut. 19 Kemudian berkatalah ia kepada persawan yang terluput, umat TUHAN turun bagi-Nya seempuan itu: ”Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku
bagai pahlawan. 14 Dari suku Efraim mereka datang ke
haus.” Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberilembah, mengikuti engkau, ya suku Benyamin, dengan
nyalah dia minum dan diselimutinya pula. 20 Lagi katanya
laskarmu; dari suku Makhir turunlah para panglima dan
kepada perempuan itu: ”Berdirilah di depan pintu kemah
dari suku Zebulon orang-orang pembawa tongkat pengedan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu:
rah. 15 Juga para pemimpin suku Isakhar menyertai DeAda orang di sini?, maka jawablah: Tidak ada.” 21 Tetapi
bora, dan seperti Isakhar, demikianlah Naftali menyertai
Yael, isteri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya
Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lempula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah
bah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada bapatok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke
nyak pertimbangan. 16 Mengapa engkau tinggal duduk di
tanah--sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya--maka
antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling
matilah orang itu. 22 Pada waktu itu muncullah Barak
pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruyang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia
ben ada banyak pertimbangan! 17 Orang Gilead tinggal
dan berkata kepadanya: ”Mari, aku akan menunjukkan
diam di seberang sungai Yordan; dan suku Dan, mengapa
kepadamu orang yang kaucari itu.” Lalu masuklah Barak
mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asyer duduk di
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tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. 18 Tetapi kaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya,
suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan 6 sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh pernyawanya, demikian juga suku Naftali, di tempat-tempat buatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel ketinggi di padang. 19 Raja-raja datang dan berperang, pada pada TUHAN. 7 Ketika orang Israel berseru kepada TUHAN
waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat Taanakh, pada karena orang Midian itu, 8 maka TUHAN mengutus seomata air di Megido, tetapi perak sebagai rampasan ti- rang nabi kepada orang Israel, yang berkata kepada medak diperoleh mereka. 20 Dari langit berperang bintang- reka: ”Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Akulah
bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. 21 Sungai
yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang memKison menghanyutkan musuh, Kison, sungai yang terkenal bawa kamu keluar dari rumah perbudakan. 9 Aku meledari dahulu kala itu. --Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku! paskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan
-- 22 Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena berpacu semua orang yang menindas kamu, bahkan Aku menghalari kuda-kudanya. 23 ”Kutukilah kota Meros!” firman Ma- lau mereka dari depanmu dan negeri mereka Kuberikan
laikat TUHAN, ”kutukilah habis-habisan penduduknya, kepadamu. 10 Dan Aku telah berfirman kepadamu: Akukarena mereka tidak datang membantu TUHAN, mem- lah TUHAN, Allahmu, maka janganlah kamu menyembah
bantu TUHAN sebagai pahlawan.” 24 Diberkatilah Yael, is- allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi
teri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu.” 11 Kemudian
lain, diberkatilah ia, melebihi perempuan-perempuan yang datanglah Malaikat TUHAN dan duduk di bawah pohon
di dalam kemah. 25 Air diminta orang itu, tetapi susu dibe- tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, serikannya; dalam cawan yang indah disuguhkannya dadih. dang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat
26
Tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan ka- pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian.
nannya mengambil tukul tukang, ditukulnya Sisera, dihan- 12 Malaikat TUHAN menampakkan diri kepadanya dan bercurkannya kepalanya, diremukkan dan ditembusnya peli- firman kepadanya, demikian: ”TUHAN menyertai engkau,
pisnya. 27 Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak, ya pahlawan yang gagah berani.” 13 Jawab Gideon kepadadekat kakinya orang itu rebah dan tewas, di tempat ia re- Nya: ”Ah, tuanku, jika TUHAN menyertai kami, mengbah, di sanalah orang itu tewas, digagahi. 28 Dari jendela apa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala
ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap: ”Mengapa perbuatan-perbuatan-yang ajaib yang diceritakan oleh nekeretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya nek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata:
belum kedengaran?” 29 Yang paling bijak di antara dayang- Bukankah TUHAN telah menuntun kita keluar dari Medayangnya menjawabnya, dan ia sendiri juga membalas sir? Tetapi sekarang TUHAN membuang kami dan menyeperkataannya itu: 30 ”Bukankah mereka mendapat jarahan rahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian.” 14 Lalu
dan membagi-baginya, gadis seorang dua untuk setiap orang berpalinglah TUHAN kepadanya dan berfirman: ”Pergilah
jarahan kain berwarna sehelai dua untuk Sisera, jarahan dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel
kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku?” dari cengkeraman orang Midian. Bukankah Aku meng31
Demikianlah akan binasa segala musuh-Mu, ya TUHAN! utus engkau!” 15 Tetapi jawabnya kepada-Nya: ”Ah TuTetapi orang yang mengasihi-Nya bagaikan matahari ter- hanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel?
bit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu empat Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara
puluh tahun lamanya.
suku Manasye dan akupun seorang yang paling muda di
antara kaum keluargaku.” 16 Berfirmanlah TUHAN kepadanya: ”Tetapi Akulah yang menyertai engkau, sebab itu
Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata
engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai haTUHAN; sebab itu TUHAN menyerahkan mereka ke dabis.” 17 Maka jawabnya kepada-Nya: ”Jika sekiranya aku
2
lam tangan orang Midian, tujuh tahun lamanya, dan semendapat kasih karunia di mata-Mu, maka berikanlah kelama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena
padaku tanda, bahwa Engkau sendirilah yang berfirman
takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel memkepadaku. 18 Janganlah kiranya pergi dari sini, sampai aku
buat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni
datang kepada-Mu membawa persembahanku dan melegua-gua dan kubu-kubu. 3 Setiap kali orang Israel seletakkannya di hadapan-Mu.” Firman-Nya: ”Aku akan tingsai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan
gal, sampai engkau kembali.” 19 Masuklah Gideon ke daorang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi melam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang
reka; 4 berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan
tidak beragi dari seefa tepung; ditaruhnya daging itu ke
memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan
dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk, dibawanya itu
tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga
kepada-Nya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkan5
domba, atau lembu atau keledaipun tidak. Sebab orangnya. 20 Berfirmanlah Malaikat Allah kepadanya: ”Ambiorang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya,
llah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke
dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orangatas batu ini, dan curahkan kuahnya.” Maka diperbuatnya
orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, se-
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demikian. 21 Dan Malaikat TUHAN mengulurkan tongkat yang ada di tangan-Nya; dengan ujungnya disinggungNya daging dan roti itu; maka timbullah api dari batu
itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian
hilanglah Malaikat TUHAN dari pandangannya. 22 Maka
tahulah Gideon, bahwa itulah Malaikat TUHAN, lalu katanya: ”Celakalah aku, Tuhanku ALLAH! sebab memang telah kulihat Malaikat TUHAN dengan berhadapan muka.”
23
Tetapi berfirmanlah TUHAN kepadanya: ”Selamatlah
engkau! Jangan takut, engkau tidak akan mati.” 24 Lalu
Gideon mendirikan mezbah di sana bagi TUHAN dan menamainya: TUHAN itu keselamatan. Mezbah itu masih
ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. 25 Pada
malam itu juga TUHAN berfirman kepadanya: ”Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu
jantan yang kedua, berumur tujuh tahun, runtuhkanlah
mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. 26 Kemudian dirikanlah mezbah
bagi TUHAN, Allahmu, di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik, lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu
tiang berhala yang akan kautebang itu.” 27 Kemudian Gideon membawa sepuluh orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada
waktu siang, maka dilakukannyalah pada waktu malam.
28
Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang
tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan
lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan
itu. 29 Berkatalah mereka seorang kepada yang lain: ”Siapakah yang melakukan hal itu?” Setelah diperiksa dan
ditanya-tanya, maka kata orang: ”Gideon bin Yoas, dialah
yang melakukan hal itu.” 30 Sesudah itu berkatalah orangorang kota itu kepada Yoas: ”Bawalah anakmu itu ke
luar; dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah
Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang
di dekatnya.” 31 Tetapi jawab Yoas kepada semua orang
yang mengerumuninya itu: ”Kamu mau berjuang membela Baal? Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang
berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi.
Jika Baal itu allah, biarlah ia berjuang membela dirinya
sendiri, setelah mezbahnya dirobohkan orang.” 32 Dan pada
hari itu diberikan oranglah nama Yerubaal kepada Gideon,
karena kata orang: ”Biarlah Baal berjuang dengan dia,
setelah dirobohkannya mezbahnya itu.” 33 Seluruh orang
Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah
timur telah berkumpul bersama-sama; mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yizreel. 34 Pada waktu
itu Roh TUHAN menguasai Gideon; ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti
dia. 35 Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye dan orang-orang inipun dikerahkan untuk mengikuti
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dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Zebulon
dan Naftali, dan orang-orang inipun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. 36 Kemudian berkatalah
Gideon kepada Allah: ”Jika Engkau mau menyelamatkan
orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang Kaufirmankan itu, 37 maka aku membentangkan guntingan bulu
domba di tempat pengirikan; apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ
tinggal kering, maka tahulah aku, bahwa Engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti
yang Kaufirmankan.” 38 Dan demikianlah terjadi; sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan
bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu
itu, secawan penuh air. 39 Lalu berkatalah Gideon kepada
Allah: ”Janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap
aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja; biarkanlah
aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu: sekiranya yang kering hanya guntingan
bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun.” 40 Dan
demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya
guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah
itu ada embun.
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Adapun Yerubaal--itulah Gideon--bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu
mereka berkemah dekat mata air Harod; perkemahan orang
Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More,
di lembah. 2 Berfirmanlah TUHAN kepada Gideon: ”Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu
dari pada yang Kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka, jangan-jangan orang Israel
memegah-megahkan diri terhadap Aku, sambil berkata:
Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. 3 Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu, demikian: Siapa
yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead.” Lalu pulanglah dua puluh dua ribu
orang dari rakyat itu dan tinggallah sepuluh ribu orang.
4
Tetapi TUHAN berfirman kepada Gideon: ”Masih terlalu
banyak rakyat; suruhlah mereka turun minum air, maka
Aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang
Kufirmankan kepadamu: Inilah orang yang akan pergi
bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersamasama dengan engkau, tetapi barangsiapa yang Kufirmankan
kepadamu: Inilah orang yang tidak akan pergi bersamasama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi.” 5 Lalu
Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah TUHAN kepadanya: ”Barangsiapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kaukumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang
yang berlutut untuk minum.” 6 Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya, ada tiga
ratus orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya
berlutut minum air. 7 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada
Gideon: ”Dengan ketiga ratus orang yang menghirup itu
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akan Kuselamatkan kamu: Aku akan menyerahkan orang
Midian ke dalam tanganmu; tetapi yang lain dari rakyat
itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya.” 8 Dari rakyat itu mereka mengambil bekal
dan sangkakala; demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya, tetapi ketiga
ratus orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang
Midian ada di bawahnya, di lembah. 9 Pada malam itu
berfirmanlah TUHAN kepadanya: ”Bangunlah, turunlah
menyerbu perkemahan itu, sebab telah Kuserahkan itu ke
dalam tanganmu. 10 Tetapi jika engkau takut untuk turun
menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu, ke
perkemahan itu; 11 maka kaudengarlah apa yang mereka
katakan; kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu.” Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. 12 Adapun orang
Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah
timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang
banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir
di tepi laut banyaknya. 13 Ketika Gideon sampai ke situ,
kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya: ”Aku bermimpi: tampak sekeping roti
jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian; setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh, dan dibongkar-bangkirkannya, demikianlah
kemah ini habis runtuh.” 14 Lalu temannya menjawab: ”Ini
tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu;
Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya.” 15 Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya,
sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata: ”Bangunlah, sebab
TUHAN telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke
dalam tanganmu.” 16 Sesudah itu dibaginyalah ketiga ratus orang itu dalam tiga pasukan dan ke tangan mereka
semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. 17 Dan berkatalah ia kepada mereka: ”Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti
yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. 18 Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga
meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan
berseru: ’Demi TUHAN dan demi Gideon!’” 19 Lalu Gideon dan keseratus orang yang bersama-sama dengan dia
sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja
ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. 20 Demikianlah
ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, dan
memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan
kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup,
serta berseru: ”Pedang demi TUHAN dan demi Gideon!”
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Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing
di tempatnya, sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh
tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan
melarikan diri. 22 Sedang ketiga ratus orang itu meniup
sangkakala, maka di perkemahan itu TUHAN membuat
pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-Sita ke arah Zerera sampai
ke pinggir Abel-Mehola dekat Tabat. 23 Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku
Asyer dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. 24 Gideon menyuruh juga orang
ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan: ”Turunlah
menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang
air sampai ke Bet-Bara, dan juga sungai Yordan.” Maka
semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki
segala batang air sampai ke Bet-Bara, juga sungai Yordan.
25
Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb
dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeeb
dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka
mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala
Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai
Yordan.

8

Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon:
”Apa macam perbuatanmu ini terhadap kami! Mengapa
engkau tidak memanggil kami, ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?” Lalu mereka menyesali
dia dengan sangat. 2 Jawabnya kepada mereka: ”Apa perbuatanku dalam hal ini, jika dibandingkan dengan kamu?
Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik
hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? 3 Allah
telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan
Zeeb, ke dalam tanganmu; apa yang telah dapat kucapai,
jika dibandingkan dengan kamu?” Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. 4 Ketika
Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan
ketiga ratus orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. 5 Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot: ”Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab
mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Zebah dan
Salmuna, raja-raja Midian.” 6 Tetapi jawab para pemuka di
Sukot itu: ”Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam
tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada
tentaramu?” 7 Lalu kata Gideon: ”Kalau begitu, apabila
TUHAN menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak.” 8 Maka berjalanlah ia dari sana
ke Pnuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang
Pnuel, tetapi orang-orang inipun menjawabnya seperti orangorang Sukot. 9 Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang
Pnuel: ”Apabila aku kembali dengan selamat, maka aku
akan merobohkan menara ini.” 10 Sementara itu Zebah dan
Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara me-
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reka, kira-kira lima belas ribu orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara
orang-orang dari sebelah timur; banyaknya yang tewas ada
seratus dua puluh ribu orang yang bersenjatakan pedang.
11
Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di
dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yogbeha, lalu
memukul kalah tentara itu, ketika tentara itu menyangka
dirinya aman. 12 Zebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja
Midian itu, yakni Zebah dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu diceraiberaikannya. 13 Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian
Heres; 14 ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para
pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, tujuh
puluh tujuh orang banyaknya. 15 Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata: ”Inilah Zebah
dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata: Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu?” 16 Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil duri padang
gurun dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan
itu. 17 Juga menara Pnuel dirobohkannya dan dibunuhnya
orang-orang kota itu. 18 Kemudian bertanyalah ia kepada
Zebah dan Salmuna: ”Di manakah orang-orang yang telah
kamu bunuh di Tabor itu?” Jawab mereka: ”Mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti
anak raja.” 19 Lalu kata Gideon: ”Saudara-saudarakulah
itu, anak-anak ibuku! Demi TUHAN yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan
membunuh kamu.” 20 Katanya kepada Yeter, anak sulungnya: ”Bangunlah, bunuhlah mereka.” Tetapi orang muda
itu tidak menghunus pedangnya, karena ia takut, sebab
ia masih muda. 21 Lalu kata Zebah dan Salmuna: ”Bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti
orangnya, demikian pula kekuatannya.” Maka bangunlah
Gideon, dibunuhnya Zebah dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka.
22
Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon: ”Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau baik anakmu
maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian.” 23 Jawab Gideon
kepada mereka: ”Aku tidak akan memerintah kamu dan
juga anakku tidak akan memerintah kamu tetapi TUHAN
yang memerintah kamu.” 24 Selanjutnya kata Gideon kepada mereka: ”Satu hal saja yang kuminta kepadamu: Baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari
jarahannya.” --Karena musuh itu beranting-anting mas, sebab mereka orang Ismael. 25 Jawab mereka: ”Kami mau
memberikannya dengan suka hati.” Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan
anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. 26 Adapun
berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada seribu
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tujuh ratus syikal emas, belum terhitung bulan-bulanan,
perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung
rantai yang ada pada leher unta mereka. 27 Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku
serong dengan menyembah efod itu; inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. 28 Demikianlah orang
Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi; maka amanlah negeri itu empat puluh tahun lamanya pada zaman Gideon. 29 Lalu Yerubaal
bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. 30 Gideon
mempunyai tujuh puluh anak laki-laki, semuanya anak
kandungnya, sebab ia beristeri banyak; 31 juga gundiknya
yang tinggal di Sikhem melahirkan seorang anak laki-laki
baginya, lalu ia memberikan nama Abimelekh kepada anak
itu. 32 Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas, ayahnya,
di Ofra kota orang Abiezer. 33 Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para
Baal dan membuat Baal-Berit menjadi allah mereka; 34 orang
Israel tidak ingat kepada TUHAN, Allah mereka, yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di
sekelilingnya, 35 juga tidak menunjukkan terima kasihnya
kepada keturunan Yerubaal-Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel.

9

Adapun Abimelekh bin Yerubaal pergi ke Sikhem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka
dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya: 2 ”Tolong
katakan kepada seluruh warga kota Sikhem: Manakah
yang lebih baik bagimu: tujuh puluh orang memerintah
kamu, yaitu semua anak Yerubaal, atau satu orang? Dan
ingat juga, bahwa aku darah dagingmu.” 3 Lalu saudarasaudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh
warga kota Sikhem, maka condonglah hati orang-orang
itu untuk mengikuti Abimelekh, sebab kata mereka: ”Memang ia saudara kita.” 4 Sesudah itu mereka memberikan
kepadanya tujuh puluh uang perak dari kuil Baal-Berit,
lalu Abimelekh memberi perak itu sebagai upah kepada
petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. 5 Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubaal, tujuh puluh orang, di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu
Yerubaal tinggal hidup, karena ia menyembunyikan diri.
6
Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikhem dan
seluruh Bet-Milo; mereka pergi menobatkan Abimelekh
menjadi raja dekat pohon tarbantin di tugu peringatan
yang di Sikhem. 7 Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya,
lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka:
”Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikhem, maka Allah
akan mendengarkan kamu juga. 8 Sekali peristiwa pohon-
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pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun: Jadilah raja
atas kami! 9 Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka: Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon? 10 Lalu kata pohon-pohon
itu kepada pohon ara: Marilah, jadilah raja atas kami!
11
Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka: Masakan
aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik,
dan pergi melayang di atas pohon-pohon? 12 Lalu kata
pohon-pohon itu kepada pohon anggur: Marilah, jadilah
raja atas kami! 13 Tetapi jawab pohon anggur itu kepada
mereka: Masakan aku meninggalkan air buah anggurku,
yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon? 14 Lalu kata segala pohon
itu kepada semak duri: Marilah, jadilah raja atas kami!
15
Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu: Jika
kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja
atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku; tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan
memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. 16 Maka sekarang, jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelekh menjadi raja, dan
jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubaal dan kepada
keturunannya dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya-- 17 bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyabung nyawanya, dan telah
melepaskan kamu dari tangan orang Midian, 18 padahal
kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku
dan membunuh anak-anaknya, tujuh puluh orang banyaknya, di atas satu batu, serta membuat Abimelekh anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga kota
Sikhem, karena ia saudaramu-- 19 jadi jika kamu pada hari
ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubaal dan keturunannya, maka silakanlah kamu bersukacita atas Abimelekh dan silakanlah ia bersukacita atas kamu. 20 Tetapi
jika tidak demikian, maka biarlah api keluar dari pada
Abimelekh dan memakan habis warga kota Sikhem dan
juga Bet-Milo, dan biarlah api keluar dari pada warga kota
Sikhem dan juga dari Bet-Milo dan memakan habis Abimelekh.” 21 Kemudian larilah Yotam; ia melarikan diri ke
Beer, dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelekh,
saudaranya itu. 22 Setelah tiga tahun lamanya Abimelekh
memerintah atas orang Israel, 23 maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelekh dan warga
kota Sikhem, sehingga warga kota Sikhem itu menjadi tidak setia kepada Abimelekh, 24 supaya kekerasan terhadap
ketujuh puluh anak Yerubaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelekh, saudara mereka yang
telah membunuh mereka dan kepada warga kota Sikhem
yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu.
25
Sebab warga kota Sikhem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal

itu dikabarkan kepada Abimelekh. 26 Sementara itu Gaal
bin Ebed beserta saudara-saudaranya telah datang dan
pindah ke kota Sikhem. Warga kota Sikhem percaya kepadanya, 27 jadi pergilah mereka ke ladang; mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka, dan mengirik memerasnya, lalu mengadakan perayaan. Mereka masuk ke
kuil allah mereka dan makan minum sambil mengutuki
Abimelekh. 28 Berkatalah Gaal bin Ebed: ”Siapa itu Abimelekh dan siapa kita orang Sikhem, maka kita menjadi
hambanya? Bukankah anak Yerubaal dan Zebul, wakilnya, menjadi hamba orang-orang Hemor, ayah Sikhem,
jadi mengapakah kita menjadi hambanya? 29 Sekiranya
orang-orang kota ini ada di dalam tanganku, maka tentulah aku mengenyahkan Abimelekh.” Lalu berkatalah ia
ke arah Abimelekh: ”Perkuatlah tentaramu dan majulah!”
30
Ketika Zebul, penguasa kota itu mendengar perkataan
Gaal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. 31 Ia mengirim
utusan kepada Abimelekh di Aruma dengan pesan: ”Gaal
bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikhem
dan ketahuilah mereka menghasut kota itu melawan engkau. 32 Oleh sebab itu, berangkatlah pada waktu malam,
engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu,
dan adakanlah penghadangan di padang. 33 Esoknya pagipagi, pada waktu matahari terbit, haruslah engkau menyerbu kota itu. Dan jika ia dan orang-orangnya keluar
melawan engkau, maka engkau dapat berbuat kepadanya
sesuai dengan keadaan yang kaudapati.” 34 Sebab itu berangkatlah Abimelekh pada waktu malam beserta segala
rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengadakan penghadangan dalam empat pasukan untuk melawan Sikhem. 35 Ketika Gaal bin Ebed pergi ke luar dan
berdiri di depan pintu gerbang kota itu, Abimelekh kebetulan bangun dari tempat penghadangannya beserta rakyat yang bersama-sama dengan dia. 36 Ketika Gaal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada Zebul: ”Lihat, ada
orang banyak turun dari puncak gunung.” Jawab Zebul
kepadanya: ”Itu bayang-bayang gunung, yang kausangka
manusia.” 37 Kata Gaal sekali lagi: ”Lihat, ada orang banyak turun dari gunung Pusat Tanah dan satu kelompok
datang dari jalan Pohon Tarbantin Peramal.” 38 Jawab Zebul kepadanya: ”Di manakah mulutmu itu yang mengatakan: Siapa itu Abimelekh, maka kita menjadi hambanya? Bukankah ini orang-orang yang telah kauhina itu?
Majulah sekarang untuk memerangi mereka.” 39 Maka majulah Gaal dengan dipandangi oleh warga kota Sikhem,
lalu berperang melawan Abimelekh. 40 Tetapi Abimelekh
mengejar dia, dan ia melarikan diri dari depannya, dan
banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang.
41
Adapun Abimelekh tinggal di Aruma, tetapi Zebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya, sehingga mereka ini
tidak dapat tinggal di Sikhem. 42 Keesokan harinya orangorang kota itu pergi ke ladang. Setelah hal ini dikabarkan
kepada Abimelekh, 43 dibawanyalah rakyatnya, dibaginya
dalam tiga pasukan, lalu mereka mengadakan penghadangan
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di padang. Ketika dilihatnya, bahwa orang-orang kota rintah sebagai hakim atas orang Israel dua puluh dua taitu keluar dari dalam kota, bangunlah ia menyerang me- hun lamanya. 4 Ia mempunyai tiga puluh anak laki-laki,
reka serta menewaskan mereka. 44 Abimelekh dan pasukan yang mengendarai tiga puluh ekor keledai jantan, dan meyang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki reka mempunyai tiga puluh kota, yang sampai sekarang
pintu gerbang kota, sedang kedua pasukan lain itu me- disebutkan orang Hawot-Yair, di tanah Gilead. 5 Lalu manyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang. tilah Yair dan dikuburkan di Kamon. 6 Orang Israel itu me45
Sehari-harian itu Abimelekh berperang melawan kota lakukan pula apa yang jahat di mata TUHAN; mereka beritu; ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang ibadah kepada para Baal dan para Asytoret, kepada para
di dalamnya; kemudian dirobohkannya kota itu dan di- allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang
taburinya dengan garam. 46 Mendengar itu masuklah se- Moab, para allah bani Amon dan para allah orang Filistin,
luruh warga kota Menara-Sikhem ke dalam liang di ba- tetapi TUHAN ditinggalkan mereka dan kepada Dia mewah kuil El-Berit. 47 Dikabarkanlah kepada Abimelekh, reka tidak beribadah. 7 Lalu bangkitlah murka TUHAN
bahwa seluruh warga kota Menara-Sikhem telah berhim- terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dapun di sana. 48 Lalu Abimelekh dan seluruh rakyat yang lam tangan orang Filistin dan bani Amon. 8 Dalam tahun
bersama-sama dengan dia naik ke gunung Zalmon. Abime- itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka; delapan
lekh mengambil kapak, lalu memotong dahan-dahan kayu, belas tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semengangkatnya dan meletakkannya ke atas bahunya sam- mua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah
bil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan orang Amori yang di Gilead. 9 Dan bani Amonpun media: ”Turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu li- nyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku
hat ini.” 49 Kemudian rakyat itu juga masing-masing memo- Yehuda, suku Benyamin dan keturunan Efraim, sehingga
tong dahan-dahan, lalu mengikuti Abimelekh, meletakkan orang Israel sangat terdesak. 10 Lalu berserulah orang Isdahan-dahan itu di atas liang dan membakar liang itu di rael kepada TUHAN, katanya: ”Kami telah berbuat dosa
atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua pendu- terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah
duk kota Menara-Sikhem juga mati, kira-kira seribu orang kami lalu beribadah kepada para Baal.” 11 Tetapi firman
laki-laki dan perempuan. 50 Selanjutnya Abimelekh pergi TUHAN kepada orang Israel: ”Bukankah Aku yang teke Tebes; ia mengepung Tebes, lalu merebutnya. 51 Tetapi lah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang
ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan Amori, bani Amon, orang Filistin, 12 orang Sidon, suku
semua laki-laki dan perempuan, seluruh warga kota itu, Amalek dan suku Maon yang menindas kamu, ketika kamu
melarikan diri ke situ; mereka menutup pintu di belakang- berseru kepada-Ku? 13 Tetapi kamu telah meninggalkan
nya dan naik ke atas sotoh menara itu. 52 Lalu sampailah Aku dan beribadah kepada allah lain; sebab itu Aku tidak
Abimelekh ke menara itu, menyerangnya, dan dapat me- akan menyelamatkan kamu lagi. 14 Pergi sajalah berseru
nerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. kepada para allah yang telah kamu pilih itu; biar mere53
Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu ki- kalah yang menyelamatkan kamu, pada waktu kamu terlangan kepada kepala Abimelekh dan memecahkan batu desak.” 15 Kata orang Israel kepada TUHAN: ”Kami telah
kepalanya. 54 Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik
senjatanya dan berkata kepadanya: ”Hunuslah pedangmu di mata-Mu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini!”
dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang 16 Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengahaku: Seorang perempuan membunuh dia.” Lalu bujangnya tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada TUHAN.
itu menikam dia, sehingga mati. 55 Setelah dilihat oleh Maka TUHAN tidak dapat lagi menahan hati-Nya melihat
orang Israel, bahwa Abimelekh telah mati, pergilah me- kesukaran mereka. 17 Kemudian bani Amon dikerahkan
reka, masing-masing ke tempat kediamannya. 56 Demikianlahdan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul
Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abi- dan berkemah di Mizpa. 18 Maka para pemimpin bangsa di
melekh kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ketujuh Gilead berkata seorang kepada yang lain: ”Siapakah orang
puluh saudaranya; 57 juga segala kejahatan orang-orang Si- yang berani memulai peperangan melawan bani Amon itu?
khem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala me- Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk
reka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubaal meng- Gilead.”
enai mereka.

10Sesudah Abimelekh, bangkitlah Tola bin Pua bin
Dodo, seorang Isakhar, untuk menyelamatkan orang Israel.
Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim 2 dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dua puluh tiga tahun
lamanya; kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir.
3
Sesudah dia, bangkitlah Yair, orang Gilead, yang meme-

11

Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal; ayah Yefta ialah Gilead. 2 Juga isteri
Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak isterinya ini, maka mereka mengusir Yefta,
katanya kepadanya: ”Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perem-
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puan lain.” 3 Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya
itu dan diam di tanah Tob; di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersamasama dengan dia. 4 Beberapa waktu kemudian bani Amon
berperang melawan orang Israel. 5 Dan ketika bani Amon
itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua
Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. 6 Kata mereka
kepada Yefta: ”Mari, jadilah panglima kami dan biarlah
kita berperang melawan bani Amon.” 7 Tetapi kata Yefta
kepada para tua-tua Gilead itu: ”Bukankah kamu sendiri
membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku, pada waktu kamu
terdesak?” 8 Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta: ”Memang, kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan bani
Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas
seluruh penduduk Gilead.” 9 Kata Yefta kepada para tuatua Gilead: ”Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan bani Amon, dan TUHAN menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi
kepala atas kamu?” 10 Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta: ”Demi TUHAN yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita: Kami akan berbuat seperti katamu
itu.” 11 Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu
bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima
mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke
hadapan TUHAN, di Mizpa. 12 Kemudian Yefta mengirim
utusan kepada raja bani Amon dengan pesan: ”Apakah
urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku
untuk memerangi negeriku?” 13 Jawab raja bani Amon kepada utusan Yefta: ”Orang Israel, ketika berjalan keluar
dari Mesir, telah merampas tanahku, dari sungai Arnon
sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan.
Maka sekarang, kembalikanlah semuanya itu dengan jalan
damai.” 14 Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada raja
bani Amon 15 dengan pesan: ”Beginilah kata Yefta: orang
Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah bani
Amon. 16 Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang
Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan
tiba di Kadesh. 17 Ketika itu orang Israel mengirim utusan
kepada raja negeri Edom dengan permintaan: Izinkanlah
kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga
utusan kepada raja negeri Moab, tetapi raja ini menolak.
Maka orang Israel tinggal di Kadesh. 18 Kemudian mereka
berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling
tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab, maka berkemahlah mereka di seberang
sungai Arnon, dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. 19 Lalu orang Israel
mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja
di Hesybon, dan orang Israel meminta kepadanya: Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai
ke tempat yang kami tuju. 20 Tetapi Sihon tidak percaya

kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu, maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia
berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel.
21
Tetapi TUHAN, Allah Israel, menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan
mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu.
22
Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang
Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan
dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. 23 Maka sekarang TUHAN, Allah Israel, telah merebut milik orang
Amori, bagi Israel, umat-Nya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? 24 Bukankah engkau akan
memiliki apa yang diberi oleh Kamos, allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh
TUHAN, Allah kami. 25 Lagipula, apakah engkau lebih
baik dari Balak bin Zipor, raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel atau pernahkah ia berperang melawan mereka? 26 Ketika orang Israel diam di
Hesybon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua
tepi sungai Arnon selama tiga ratus tahun, mengapa pada
waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? 27 Jadi
aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku.
TUHAN, Hakim itu, Dialah yang menjadi hakim pada hari
ini antara orang Israel dan bani Amon.” 28 Tetapi raja bani
Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan
kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. 29 Lalu Roh TUHAN
menghinggapi Yefta; ia berjalan melalui daerah Gilead
dan daerah Manasye, kemudian melalui Mizpa di Gilead,
dan dari Mizpa di Gilead ia berjalan terus ke daerah bani
Amon. 30 Lalu bernazarlah Yefta kepada TUHAN, katanya: ”Jika Engkau sungguh-sungguh menyerahkan bani
Amon itu ke dalam tanganku, 31 maka apa yang keluar
dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku
kembali dengan selamat dari bani Amon, itu akan menjadi
kepunyaan TUHAN, dan aku akan mempersembahkannya
sebagai korban bakaran.” 32 Kemudian Yefta berjalan terus
untuk berperang melawan bani Amon, dan TUHAN menyerahkan mereka ke dalam tangannya. 33 Ia menimbulkan
kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari
Aroer sampai dekat Minit--dua puluh kota banyaknya-dan sampai ke Abel-Keramim, sehingga bani Amon itu
ditundukkan di depan orang Israel. 34 Ketika Yefta pulang
ke Mizpa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan
keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta
menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal; selain dari dia
tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. 35 Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya, sambil berkata:
”Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan
engkaulah yang mencelakakan aku; aku telah membuka
mulutku bernazar kepada TUHAN, dan tidak dapat aku
mundur.” 36 Tetapi jawabnya kepadanya: ”Bapa, jika eng-
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kau telah membuka mulutmu bernazar kepada TUHAN,
maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kauucapkan itu, karena TUHAN telah mengadakan bagimu
pembalasan terhadap musuhmu, yakni bani Amon itu.”
37
Lagi katanya kepada ayahnya: ”Hanya izinkanlah aku
melakukan hal ini: berilah keluasan kepadaku dua bulan
lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan
dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan temantemanku.” 38 Jawab Yefta: ”Pergilah,” dan ia membiarkan
dia pergi dua bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu
bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. 39 Setelah lewat kedua bulan itu,
kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu; jadi gadis itu
tidak pernah kenal laki-laki. Dan telah menjadi adat di Israel, 40 bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan
orang Israel selama empat hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu.
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Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak
ke Zafon. Dan mereka berkata kepada Yefta: ”Mengapa engkau bergerak untuk memerangi bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu
bersama-sama kamu!” 2 Tetapi jawab Yefta kepada mereka:
”Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang
hebat dengan bani Amon; lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan
mereka. 3 Ketika kulihat, bahwa tidak ada yang datang
menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku
dan aku pergi melawan bani Amon itu, dan TUHAN menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada
hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan
aku?” 4 Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan
orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab
orang-orang itu mengatakan: ”Kamulah orang-orang yang
telah lari dari suku Efraim!” --kaum Gilead itu ada di
tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye--. 5 Untuk
menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata: ”Biarkanlah aku menyeberang,” maka orang Gilead berkata kepadanya: ”Orang Efraimkah engkau?” Dan jika ia menjawab: ”Bukan,” 6 maka mereka berkata kepadanya: ”Coba
katakan dahulu: syibolet.” Jika ia berkata: sibolet, jadi
tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka
menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat
penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim empat puluh dua ribu orang. 7 Yefta
memerintah sebagai hakim atas orang Israel enam tahun
lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu
dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. 8 Sesudah
dia, maka Ebzan dari Betlehem memerintah sebagai hakim

7. HAKIM HAKIM
atas orang Israel. 9 Ia mempunyai tiga puluh anak laki-laki.
Tiga puluh anaknya perempuan dikawinkannya ke luar kaumnya dan tiga puluh anak perempuan diambilnya dari
luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel tujuh tahun lamanya. 10 Kemudian
matilah Ebzan, lalu dikuburkan di Betlehem. 11 Sesudah
dia, maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel
sepuluh tahun lamanya. 12 Kemudian matilah Elon, orang
Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon, di tanah Zebulon. 13 Sesudah dia, maka Abdon bin Hilel, orang Piraton, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. 14 Ia
mempunyai empat puluh anak laki-laki dan tiga puluh
cucu laki-laki, yang mengendarai tujuh puluh ekor keledai
jantan. Ia memerintah atas orang Israel delapan tahun
lamanya. 15 Kemudian matilah Abdon bin Hilel, orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton, di tanah Efraim, di
pegunungan orang Amalek.
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Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata
TUHAN; sebab itu TUHAN menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin empat puluh tahun lamanya.
2
Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan
orang Dan, namanya Manoah; isterinya mandul, tidak beranak. 3 Dan Malaikat TUHAN menampakkan diri kepada
perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian: ”Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan
mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. 4 Oleh
sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau
minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu
yang haram. 5 Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki; kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu
akan menjadi seorang nazir Allah dan dengan dia akan
mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin.” 6 Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya
dan berkata: ”Telah datang kepadaku seorang abdi Allah,
yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. 7 Tetapi
ia berkata kepadaku: Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki; oleh sebab itu janganlah
minum anggur atau minuman yang memabukkan dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan
menjadi seorang nazir Allah.” 8 Lalu Manoah memohon kepada TUHAN, katanya: ”Ya Tuhan, berilah kiranya abdi
Allah, yang Kauutus itu, datang pula kepada kami dan
mengajar kami, apa yang harus kami perbuat kepada anak
yang akan lahir itu.” 9 Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga Malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu, ketika ia duduk di padang dan ketika
Manoah, suaminya itu, tidak ada bersama-sama dengan
dia. 10 Kemudian perempuan itu segera berlari memberita-
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hukan kepada suaminya, katanya kepadanya: ”Orang yang
datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku.” 11 Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti isterinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya: ”Engkaukah orang yang telah berbicara kepada
perempuan ini?” Jawabnya: ”Benar!” 12 Lalu kata Manoah:
”Dan apabila terjadi yang Kaukatakan itu, bagaimanakah
nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?” 13 Jawab
Malaikat TUHAN itu kepada Manoah: ”Perempuan itu
harus memelihara diri terhadap semua yang Kukatakan kepadanya. 14 Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari
pohon anggur; anggur atau minuman yang memabukkan
tidak boleh diminumnya dan sesuatu yang haram tidak
boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang
Kuperintahkan kepadanya.” 15 Kata Manoah kepada Malaikat TUHAN itu: ”Perkenankanlah kami menahan Engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagiMu.” 16 Tetapi jawab Malaikat TUHAN itu kepada Manoah: ”Sekalipun engkau menahan Aku di sini, hidanganmu itu tidak akan Kumakan. Tetapi jika engkau hendak
mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah
itu kepada TUHAN.” Sebab Manoah tidak mengetahui,
bahwa Dia itu Malaikat TUHAN. 17 Kemudian berkatalah
Manoah kepada Malaikat TUHAN itu: ”Siapakah namaMu, sebab apabila terjadi yang Kaukatakan itu, maka
kami hendak memuliakan Engkau.” 18 Tetapi jawab malaikat TUHAN itu kepadanya: ”Mengapa engkau juga menanyakan nama-Ku? Bukankah nama itu ajaib?” 19 Sesudah
itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban
sajian, lalu mempersembahkannya kepada TUHAN di atas
batu. Lalu diperbuat-Nya keajaiban, sementara Manoah
dan isterinya memandanginya. 20 Sedang nyala api itu naik
ke langit dari mezbah, maka naiklah Malaikat TUHAN dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan isterinya
melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai
ke tanah. 21 Sejak itu Malaikat TUHAN tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan isterinya. Maka tahulah
Manoah, bahwa Dia itu Malaikat TUHAN. 22 Berkatalah
Manoah kepada isterinya: ”Kita pasti mati, sebab kita
telah melihat Allah.” 23 Tetapi jawab isterinya kepadanya:
”Seandainya TUHAN hendak membunuh kita, maka tidaklah Ia menerima korban bakaran dan korban sajian
dari tangan kita dan tidaklah Ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita dan tidaklah Ia memperdengarkan halhal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini.”
24
Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki
dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi
besar dan TUHAN memberkati dia. 25 Mulailah hatinya
digerakkan oleh Roh TUHAN di Mahane-Dan yang terletak di antara Zora dan Esytaol.

rang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi isteriku.”
3
Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya: ”Tidak
adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu
atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan,
sehingga engkau pergi mengambil isteri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?” Tetapi jawab
Simson kepada ayahnya: ”Ambillah dia bagiku, sebab dia
kusukai.” 4 Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa
hal itu dari pada TUHAN asalnya: sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. 5 Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya
ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. 6 Pada waktu itu berkuasalah Roh
TUHAN atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti
orang mencabik anak kambing--tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceriterakannya kepada ayahnya atau
ibunya apa yang dilakukannya itu. 7 Maka pergilah ia
ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. 8 Setelah beberapa waktu
kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan
itu; dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat
bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada
kerangka singa itu dan juga madu. 9 Dikeruknya madu
itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus, kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceriterakannya kepada
mereka, bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa.
10
Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson
mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. 11 Ketika mereka melihat dia, dipilihlah tiga puluh orang kawan untuk menemani dia. 12 Kata Simson kepada mereka: ”Aku mau
mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam tujuh
hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya,
maka aku akan memberikan kepadamu tiga puluh pakaian lenan dan tiga puluh pakaian kebesaran. 13 Tetapi
jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka
kamulah yang harus memberikan tiga puluh pakaian dalam dan tiga puluh pakaian kebesaran kepadaku.” Kata
mereka kepadanya: ”Katakanlah teka-tekimu itu, supaya
kami dengar.” 14 Lalu katanya kepada mereka: ”Dari yang
makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan.”
Ada tiga hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. 15 Pada hari ketujuh berkatalah mereka
kepada isteri Simson: ”Bujuklah suamimu, supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu; kalau tidak,
kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu.
Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami
Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seomenjadi miskin? Tidak, bukan?” 16 Lalu menangislah israng gadis Filistin. 2 Ia pulang dan memberitahukan keteri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya: ”Engpada ayahnya dan ibunya: ”Di Timna aku melihat seo-
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kau benci saja kepadaku, dan tidak cinta kepadaku; suatu teka-teki kaukatakan kepada orang-orang sebangsaku,
tetapi jawabnya tidak kauberitahukan kepadaku.” Sahutnya kepadanya: ”Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan?” 17 Tetapi isterinya itu menangis di sampingnya selama ketujuh hari mereka mengadakan perjamuan
itu. Pada hari yang ketujuh diberitahukannyala kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya, kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada
orang-orang sebangsanya. 18 Lalu pada hari yang ketujuh
itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang
kota itu kepadanya: ”Apakah yang lebih manis dari pada
madu? Apakah yang lebih kuat dari pada singa?” Sahutnya kepada mereka: ”Kalau kamu tidak membajak dengan
lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku.”
19
Maka berkuasalah Roh TUHAN atas dia, lalu pergilah ia
ke Askelon dan dibunuhnya tiga puluh orang di sana, diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian
kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyalanyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. 20 Maka diberikanlah isteri Simson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya.
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Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi isterinya, dengan membawa seekor anak kambing, serta berkata: ”Aku mau ke
kamar mendapatkan isteriku.” Tetapi ayah perempuan itu
tidak membiarkan dia masuk. 2 Kata ayah perempuan itu:
”Aku telah menyangka, bahwa engkau benci sama sekali
kepadanya, sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik dari padanya? Baiklah kauambil itu bagimu sebagai gantinya.” 3 Lalu kata
Simson kepadanya: ”Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin, apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka.” 4 Maka pergilah Simson, ditangkapnya tiga
ratus anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap
dua ekor. 5 Kemudian dinyalakannyalah obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah
tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. 6 Berkatalah orang Filistin: ”Siapakah yang melakukan ini?” Orang menjawab:
”Simson, menantu orang Timna itu, sebab orang itu telah mengambil isteri Simson dan memberikannya kepada
kawannya.” Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan
membakar perempuan itu beserta ayahnya. 7 Lalu berkatalah Simson kepada mereka: ”Jika kamu berbuat demikian,
sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu.” 8 Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah
ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam. 9 Lalu

7. HAKIM HAKIM
majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda
serta memencar ke Lehi. 10 Berkatalah orang-orang Yehuda: ”Mengapa kamu maju menyerang kami?” Lalu jawab mereka: ”Kami maju untuk mengikat Simson dan
memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami.” 11 Kemudian
turunlah tiga ribu orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson: ”Tidakkah
kauketahui, bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kauperbuat terhadap kami?” Tetapi jawabnya kepada mereka: ”Seperti mereka memperlakukan
aku, demikianlah aku memperlakukan mereka.” 12 Kata
mereka kepadanya: ”Kami datang ke sini untuk mengikat
dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin.”
Tetapi jawab Simson kepada mereka: ”Bersumpahlah kepadaku, bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku.”
13
Lalu kata mereka kepadanya: ”Tidak, kami hanya mau
mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, tetapi membunuh engkau kami tidak mau.”
Maka mereka mengikat dia dengan dua tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. 14 Setelah ia sampai ke Lehi
dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersoraksorak, maka berkuasalah Roh TUHAN atas dia dan talitali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang
telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur
tanggal dari tangannya. 15 Kemudian ia menemui sebuah
tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati seribu orang
dengan tulang itu. 16 Berkatalah Simson: ”Dengan rahang
keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai
seribu orang kupukul.” 17 Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. 18 Ketika ia sangat haus,
berserulah ia kepada TUHAN: ”Oleh tangan hamba-Mu
ini telah Kauberikan kemenangan yang besar itu, masakan
sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu!” 19 Kemudian
Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah
air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu Mata Air Penyeru,
yang sampai sekarang masih ada di Lehi. 20 Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang
Filistin, dua puluh tahun lamanya.
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Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. 2 Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza:
”Simson telah datang ke sini,” maka mereka mengepung
tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman
itu di pintu gerbang kota, tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya: ”Nanti pada
waktu fajar kita akan membunuh dia.” 3 Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang
kota itu dan kedua tiang pintu, dicabutnyalah semuanya
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beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia
lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang ber- mau mati rasanya. 17 Maka diceritakannyalah kepadanya
hadapan dengan Hebron. 4 Sesudah itu Simson jatuh cinta segala isi hatinya, katanya: ”Kepalaku tidak pernah kena
kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang na- pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini
manya Delila. 5 Lalu datanglah raja-raja kota orang Fi- seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekualistin kepada perempuan itu sambil berkata: ”Cobalah tanku akan lenyap dari padaku, dan aku menjadi lemah
bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya dan sama seperti orang-orang lain.” 18 Ketika dilihat Dedemikian besar, dan dengan apakah kami dapat meng- lila, bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepaalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. danya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang FiMaka kami masing-masing akan memberikan seribu sera- listin, katanya: ”Sekali ini lagi datanglah ke mari, sebab
tus uang perak kepadamu.” 6 Lalu berkatalah Delila kepada ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku.” Lalu
Simson: ”Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya samkekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau bil membawa uang itu. 19 Sesudah itu dibujuknya Simharus diikat untuk ditundukkan?” 7 Jawab Simson kepada- son tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan
nya: ”Jika aku diikat dengan tujuh tali busur yang baru, disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga
yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab
menjadi seperti orang lain manapun juga.” 8 Lalu raja-raja kekuatannya telah lenyap dari padanya. 20 Lalu berserukota orang Filistin membawa tujuh tali busur yang baru lah perempuan itu: ”Orang Filistin menyergap engkau,
yang belum kering kepada perempuan itu dan ia mengi- Simson!” Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya:
kat Simson dengan tali-tali itu, 9 sedang di kamarnya ada ”Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meorang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu ronta lepas.” Tetapi tidaklah diketahuinya, bahwa TUHAN
kepadanya: ”Orang-orang Filistin menyergap engkau, Sim- telah meninggalkan dia. 21 Orang Filistin itu menangkap
son!” Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza.
rami yang terbakar putus, apabila kena api. Dan tidaklah Di situ ia dibelenggu dengan dua rantai tembaga dan peketahuan di mana duduk kekuatannya itu. 10 Kemudian kerjaannya di penjara ialah menggiling. 22 Tetapi rambutberkatalah Delila kepada Simson: ”Sesungguhnya engkau nya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. 23 Sesudah itu
telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Seka- berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengrang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau adakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada
dapat diikat.” 11 Jawabnya kepadanya: ”Jika aku diikat Dagon, allah mereka, dan untuk bersukaria; kata mereka:
erat-erat dengan tali baru, yang belum terpakai untuk pe- ”Telah diserahkan oleh allah kita ke dalam tangan kita
kerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan men- Simson, musuh kita.” 24 Dan ketika orang banyak melihat
jadi seperti orang lain manapun juga.” 12 Kemudian De- Simson, mereka memuji allah mereka, sambil berseru: ”Telila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali lah diserahkan oleh allah kita ke dalam tangan kita muitu dan berseru kepadanya: ”Orang-orang Filistin menyer- suh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak
gap engkau, Simson!” --di kamar ada orang bersiap-siap-- teman kita.” 25 Ketika hati mereka riang gembira, berkatetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya talah mereka: ”Panggillah Simson untuk melawak bagi
seperti benang saja. 13 Berkatalah Delila kepada Simson: kita.” Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di
”Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan depan mereka, kemudian mereka menyuruh dia berdiri
membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah di antara tiang-tiang. 26 Berkatalah Simson kepada anak
engkau dapat diikat.” Jawabnya kepadanya: ”Kalau eng- yang menuntun dia: ”Lepaskan aku dan biarkanlah aku
kau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama de- meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku
ngan lungsin lalu mengokohkannya dengan patok, maka dapat bersandar padanya.” 27 Adapun gedung itu penuh
aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain dengan laki-laki dan perempuan; segala raja kota orang
manapun juga.” 14 Kemudian perempuan itu mengokohkan Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira tiga
lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepada- ribu orang laki-laki dan perempuan, yang menonton lanya: ”Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson.” wak Simson itu. 28 Berserulah Simson kepada TUHAN,
Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas katanya: ”Ya Tuhan ALLAH, ingatlah kiranya kepadaku
patok tenunan dan lungsin itu. 15 Berkatalah perempuan dan buatlah aku kuat, sekali ini saja, ya Allah, supaya
itu kepadanya: ”Bagaimana mungkin engkau berkata: Aku dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku
cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? itu kepada orang Filistin.” 29 Kemudian Simson merangSekarang telah tiga kali engkau mempermain-mainkan aku kul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah
dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah ke- itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan
kuatanmu demikian besar.” 16 Lalu setelah perempuan itu kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kiberhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-rinya. 30 Berkatalah Simson: ”Biarlah kiranya aku mati
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bersama-sama orang Filistin ini.” Lalu membungkuklah ia
sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa rajaraja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih
banyak dari pada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya.
31
Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan
seluruh keluarganya, mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora
dan Esytaol di dalam kubur Manoah, ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dua puluh tahun
lamanya.
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Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mikha namanya. 2 Berkatalah ia kepada ibunya: ”Uang perak yang
seribu seratus itu, yang diambil orang dari padamu dan
yang karena itu kauucapkan kutuk--aku sendiri mendengar
ucapanmu itu--memang uang itu ada padaku, akulah yang
mengambilnya.” Lalu kata ibunya: ”Diberkatilah kiranya
anakku oleh TUHAN.” 3 Sesudah itu dikembalikannyalah
uang perak yang seribu seratus itu kepada ibunya. Tetapi
ibunya berkata: ”Aku mau menguduskan uang itu bagi
TUHAN, aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan dari pada uang
itu. Maka sekarang, uang itu kukembalikan kepadamu.”
4
Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya,
lalu perempuan itu mengambil dua ratus uang perak dan
memberikannya kepada tukang perak, yang membuat patung pahatan dan patung tuangan dari pada uang itu; lalu
patung itu ditaruh di rumah Mikha. 5 Mikha ini mempunyai kuil. Dibuatnyalah efod dan terafim, ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki, yang menjadi imamnya. 6 Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel; setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. 7 Maka ada seorang muda dari BetlehemYehuda, dari kaum Yehuda; ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. 8 Lalu orang itu keluar
dari kota Betlehem-Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat; dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mikha. 9 Bertanyalah Mikha kepadanya: ”Engkau
dari mana?” Jawabnya kepadanya: ”Aku orang Lewi dari
Betlehem-Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai
pendatang di mana saja aku mendapat tempat.” 10 Lalu
kata Mikha kepadanya: ”Tinggallah padaku dan jadilah
bapak dan imam bagiku; maka setiap tahun aku akan
memberikan kepadamu sepuluh uang perak, sepasang pakaian serta makananmu.” 11 Orang Lewi itu setuju untuk
tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. 12 Mikha mentahbiskan orang
Lewi itu; orang muda itu menjadi imamnya dan diam di
rumah Mikha. 13 Lalu kata Mikha: ”Sekarang tahulah aku,
bahwa TUHAN akan berbuat baik kepadaku, karena ada
seorang Lewi menjadi imamku.”
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Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel
dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap, sebab sampai hari itu mereka belum
juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah sukusuku Israel. 2 Sebab itu bani Dan menyuruh dari kaumnya
lima orang dari seluruh jumlah mereka, semuanya orangorang yang gagah perkasa, yang berasal dari Zora dan
Esytaol, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya,
serta berkata kepada mereka: ”Pergilah menyelidiki negeri
itu.” Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim
di rumah Mikha, bermalamlah mereka di sana. 3 Ketika
mereka ada dekat rumah Mikha itu, dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu, lalu singgahlah mereka ke
sana dan berkata kepadanya: ”Siapakah yang membawa
engkau ke mari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di
sini?” 4 Katanya kepada mereka: ”Begini begitulah dilakukan Mikha kepadaku; ia menggaji aku dan aku menjadi
imamnya.” 5 Kata mereka kepadanya: ”Tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan
yang kami tempuh ini akan berhasil.” 6 Kata imam itu kepada mereka: ”Pergilah dengan selamat! Perjalanan yang
kamu tempuh itu dipandang baik oleh TUHAN.” 7 Sesudah
itu pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke
Lais. Dilihat merekalah, bahwa rakyat yang diam di sana
hidup dengan tenteram, menurut adat orang Sidon, aman
dan tenteram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun
yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal
jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun
juga. 8 Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Esytaol, berkatalah saudara-saudara
sesukunya kepada mereka: ”Apakah yang kamu dapati di
sana?” 9 Jawab mereka: ”Bersiaplah, marilah kita maju
menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu,
dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam!
Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. 10 Apabila kamu memasukinya kamu
mendapati rakyat yang hidup dengan tenteram, dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya, Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu;
itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada
di muka bumi.” 11 Lalu berangkatlah dari sana, dari Zora
dan Esytaol, enam ratus orang dari kaum suku Dan, diperlengkapi dengan senjata. 12 Mereka maju, lalu berkemah
di Kiryat-Yearim di Yehuda. Itulah sebabnya tempat itu
disebut Mahane-Dan sampai sekarang; letaknya di sebelah barat Kiryat-Yearim. 13 Dari sana mereka bergerak
terus ke pegunungan Efraim dan sampai di rumah Mikha.
14
Lalu berbicaralah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu, katanya kepada saudara-saudara sesukunya: ”Tahukah kamu, bahwa dalam rumah-rumah ini
ada efod, terafim, patung pahatan dan patung tuangan?
Oleh sebab itu, insafilah apa yang akan kamu perbuat!”
15
Kemudian mereka menuju ke tempat itu, lalu sampai di
rumah orang muda suku Lewi itu, di rumah Mikha, dan
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menanyakan apakah ia selamat. 16 Sementara keenam ratus orang dari bani Dan yang diperlengkapi dengan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang, 17 maka kelima
orang yang telah pergi mengintai negeri itu berjalan terus,
masuk ke dalam lalu mengambil patung pahatan, efod,
terafim dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama-sama dengan keenam ratus
orang yang diperlengkapi dengan senjata itu. 18 Tetapi,
setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mikha
dan mengambil patung pahatan, efod, terafim dan patung
tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka: ”Berbuat apakah kamu ini?” 19 Tetapi jawab mereka kepadanya: ”Diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah
bapak dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu:
menjadi imam untuk seisi rumah satu orang atau menjadi
imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel?”
20
Maka gembiralah hati imam itu, diambilnyalah efod, terafim dan patung pahatan itu, lalu masuk ke tengah-tengah
orang banyak. 21 Kemudian berbaliklah mereka dan pergi,
dengan anak-anak, ternak dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka. 22 Ketika mereka telah jauh dari rumah Mikha, dikerahkanlah orang-orang
dari rumah-rumah yang di dekat rumah Mikha dan orangorang itu mengejar bani Dan itu. 23 Mereka memanggilmanggil bani Dan, maka berbaliklah orang-orang itu dan
berkata kepada Mikha: ”Mau apa engkau dengan mengerahkan orang?” Lalu jawabnya: 24 ”Allahku yang kubuat
serta imam juga kamu ambil, lalu kamu pergi. Apakah
lagi yang masih tinggal padaku? Bagaimana perkataanmu
itu kepadaku: Mau apa engkau?” 25 Berkatalah bani Dan
kepadanya: ”Janganlah suaramu kedengaran lagi kepada
kami, nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati dan dengan demikian engkau serta seisi rumahmu
kehilangan nyawa.” 26 Lalu bani Dan melanjutkan perjalanannya, dan Mikha, setelah dilihatnya mereka itu lebih
kuat dari padanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya.
27
Lalu bani Dan, dengan membawa barang-barang yang
dibuat Mikha, juga imamnya, mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tenteram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya
dibakar. 28 Tidak ada orang yang datang menolong, sebab
kota itu jauh dari Sidon dan orang-orang kota itu tidak
bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet-Rehob. Kemudian bani Dan membangun kota
itu kembali dan diam di sana. 29 Mereka menamai kota
itu Dan, menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan,
yang lahir bagi Israel, tetapi nama kota itu dahulu adalah
Lais. 30 Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung
pahatan itu, lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersamasama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan,
sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. 31 Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka
sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mikha itu, dan
patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo.
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Terjadilah pada zaman itu, ketika tidak ada raja di
Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang
Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang
gundik dari Betlehem-Yehuda. 2 Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi dari padanya ke rumah
ayahnya di Betlehem-Yehuda, lalu tinggal di sana empat
bulan lamanya. 3 Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali; bersama-sama dia bujangnya dan sepasang
keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk
ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka
bersukacitalah ia mendapatkannya. 4 Mertuanya, ayah perempuan muda itu, tidak membiarkan dia pergi, sehingga
ia tinggal tiga hari lamanya pada ayah itu; mereka makan,
minum dan bermalam di sana. 5 Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang
Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya: ”Segarkanlah dirimu
dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi.”
6
Jadi duduklah mereka, lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu: ”Baiklah putuskan untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu gembira.” 7 Tetapi ketika orang
itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya,
sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. 8 Pada hari
yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu: ”Mari, segarkanlah
dirimu dahulu, dan tinggallah sebentar lagi, sampai matahari surut.” Lalu makanlah mereka keduanya. 9 Ketika
orang itu bangun untuk pergi, bersama dengan gundiknya
dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan
muda itu, kepadanya: ”Lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang; baiklah tinggal bermalam, lihat,
matahari hampir terbenam, tinggallah di sini bermalam
dan biarlah hatimu gembira; maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu.”
10
Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam; ia berkemas, lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus--itulah Yerusalem--;bersama-sama
dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. 11 Ketika mereka dekat ke Yebus dan ketika
matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya: ”Marilah kita singgah di kota orang Yebus
ini dan bermalam di situ.” 12 Tetapi tuannya menjawabnya:
”Kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea.” 13 Lagi katanya kepada bujangnya: ”Marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di
sana dan bermalam di Gibea atau di Rama.” 14 Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya, dan matahari
terbenam, ketika mereka dekat Gibea kepunyaan suku Benyamin. 15 Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu
masuk untuk bermalam di situ, dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota. Tetapi tidak ada
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seorangpun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. 16 Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua,
yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang, tetapi penduduk tempat itu adalah orang
Benyamin. 17 Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat
orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu: ”Ke manakah engkau pergi dan dari
manakah engkau datang?” 18 Jawabnya kepadanya: ”Kami
sedang dalam perjalanan dari Betlehem-Yehuda ke balik
pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal; aku tadinya pergi ke Betlehem-Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya, 19 walaupun ada padaku jerami dan
makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk
aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini dan untuk
bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini; kami
tidak kekurangan sesuatu.” 20 Lalu berkatalah orang tua
itu: ”Jangan kuatir! Segala yang engkau perlukan biarlah
aku yang menanggung, tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini.” 21 Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya
makan; maka merekapun membasuh kaki, makan dan minum. 22 Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang dursila,
mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu
sambil berkata kepada orang tua, pemilik rumah itu: ”Bawalah ke luar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia.” 23 Lalu keluarlah pemilik rumah itu
menemui mereka dan berkata kepada mereka: ”Tidak,
saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat; karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu
berbuat noda. 24 Tetapi ada anakku perempuan, yang masih perawan, dan juga gundik orang itu, baiklah kubawa
keduanya ke luar; perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda.” 25 Tetapi
orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya.
Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka ke luar, kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu
mereka mempermainkannya, sampai pagi. Barulah pada
waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan
itu. 26 Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat
tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar.
27
Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu
rumah dan pergi ke luar untuk melanjutkan perjalanannya,
tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya, tergeletak di
depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu.
28
Berkatalah ia kepada perempuan itu: ”Bangunlah, marilah kita pergi.” Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnyalah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. 29 Sesampai di ru-
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mah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi dua belas potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah
orang Israel. 30 Dan setiap orang yang melihatnya, berkata:
”Hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat, sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah
Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah!”
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Lalu majulah semua orang Israel; dari Dan sampai
Bersyeba dan juga dari tanah Gilead berkumpullah umat
itu secara serentak menghadap TUHAN di Mizpa. 2 Maka
berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang
jumlahnya empat ratus ribu orang berjalan kaki, yang bersenjatakan pedang. 3 Kedengaranlah kepada bani Benyamin, bahwa orang Israel telah maju ke Mizpa. Berkatalah
orang Israel: ”Ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi.”
4
Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu,
menjawab: ”Aku sampai dengan gundikku di Gibea kepunyaan suku Benyamin untuk bermalam di sana. 5 Lalu
warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku.
Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka, sehingga mati. 6 Maka kuambillah mayat
gundikku, kupotong-potong dia dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel, sebab orang-orang
itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang
Israel. 7 Sekarang kamu sekalian, orang Israel, telah ada di
sini. Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu.”
8
Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak,
sambil berkata: ”Seorangpun dari pada kita takkan pergi
ke kemahnya, seorangpun dari pada kita takkan pulang ke
rumahnya. 9 Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea;
memeranginya, dengan membuang undi! 10 Kita akan memilih dari seluruh suku Israel sepuluh orang dari tiap-tiap
seratus, seratus orang dari tiap-tiap seribu, seribu orang
dari tiap-tiap sepuluh ribu, untuk mengambil bekal bagi
laskar ini, supaya sesudah mereka datang, dilakukan kepada Gibea-Benyamin setimpal dengan segala perbuatan
noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel.”
11
Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu,
semuanya bersekutu dengan serentak. 12 Kemudian sukusuku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan: ”Apa macam kejahatan yang terjadi
di antara kamu itu! 13 Maka sekarang, serahkanlah orangorang itu, yakni orang-orang dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian
menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel.”
Tetapi bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya, orang Israel itu. 14 Sebaliknya,
bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea
untuk maju berperang melawan orang Israel. 15 Pada hari
itu dihitunglah jumlah bani Benyamin dari kota-kota lain
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itu: dua puluh enam ribu orang yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibea, yang terhitung
tujuh ratus orang pilihan banyaknya. 16 Dari segala laskar ini ada tujuh ratus orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak
pernah meleset sampai sehelai rambutpun. 17 Juga orangorang Israel dihitung jumlahnya; dengan tidak termasuk
suku Benyamin ada empat ratus ribu orang yang bersenjatakan pedang; semuanya itu prajurit. 18 Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah: ”Siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan bani Benyamin?” Jawab
TUHAN: ”Suku Yehudalah lebih dahulu.” 19 Lalu orangorang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung
Gibea. 20 Kemudian majulah orang-orang Israel berperang
melawan suku Benyamin; orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. 21 Juga
bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi dua puluh dua ribu orang dari antara
orang Israel pada hari itu. 22 Tetapi laskar orang Israel
mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula
barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. 23 Kemudian pergilah orang-orang Israel, lalu
menangis di hadapan TUHAN sampai petang, sesudah
itu mereka bertanya kepada TUHAN: ”Akan pergi pulakah kami berperang melawan bani Benyamin, saudara
kami itu?” Jawab TUHAN: ”Majulah melawan mereka.”
24
Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai
di dekat bani Benyamin, 25 maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka, dan digugurkannya pula ke bumi delapan belas ribu orang di antara
orang-orang Israel; semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. 26 Kemudian pergilah semua orang Israel,
yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel; di sana mereka tinggal menangis di hadapan TUHAN, berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan TUHAN. 27 Dan
orang-orang Israel bertanya kepada TUHAN--pada waktu
itu ada di sana tabut perjanjian Allah, 28 dan Pinehas bin
Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu-kata mereka: ”Haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan bani Benyamin, saudara kami itu, atau
haruskah kami hentikan itu?” Jawab TUHAN: ”Majulah,
sebab besok Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu.” 29 Lalu orang Israel menempatkan penghadangpenghadang sekeliling Gibea. 30 Pada hari ketiga majulah
orang-orang Israel melawan bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah.
31
Maka majulah bani Benyamin menyerbu laskar itu; mereka terpancing dari kota, dan seperti yang sudah-sudah,
mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya-yang satu menuju ke Betel, dan yang lain ke Gibea melalui
padang--sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira tiga
puluh orang di antara orang Israel. 32 Maka kata bani

Benyamin: ”Orang-orang itu telah terpukul kalah oleh
kita seperti semula.” Tetapi orang-orang Israel telah bermupakat lebih dahulu: ”Marilah kita lari dan memancing
mereka dari kota ke jalan-jalan raya.” 33 Jadi orang Israel
bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di BaalTamar, sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba
keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Geba,
34
dan sampai di depan Gibea, sebanyak sepuluh ribu orang
pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang
menimpa mereka. 35 TUHAN membuat suku Benyamin
terpukul kalah oleh orang Israel, dan pada hari itu orangorang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin dua
puluh lima ribu seratus orang, semuanya orang-orang yang
bersenjatakan pedang. 36 Bani Benyamin melihat, bahwa
mereka telah terpukul kalah. Sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin--sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibea-- 37 maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gibea. Mereka
bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata
pedang. 38 Tetapi orang-orang Israel telah bermupakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu. 39 Ketika orang-orang Israel
mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel, sehingga terbunuh kira-kira
tiga puluh orang, karena pikir mereka: ”Tentulah orangorang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita seperti dalam pertempuran yang dahulu.” 40 Tetapi pada waktu itu
mulailah gumpalan asap naik dari kota itu seperti tiang
asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar, apinya naik ke langit.
41
Lagipula orang-orang Israel maju lagi. Maka gemetarlah
orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat, bahwa
malapetaka datang menimpa mereka. 42 Jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu, ke arah padang
gurun, tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka, lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka
di tengah-tengahnya. 43 Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak henti-hentinya dan melandanya sampai di depan Gibea, di sebelah timur. 44 Dari
bani Benyamin ada tewas delapan belas ribu orang, semuanya orang-orang gagah perkasa. 45 Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon. Tetapi
di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di
antara mereka: lima ribu orang; mereka diburu sampai
ke Gideom dan dipukul mati dua ribu orang dari mereka.
46
Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah dua puluh lima ribu orang yang bersenjatakan pedang, semuanya orang-orang gagah perkasa.
47
Tetapi enam ratus orang berpaling lari ke padang gurun,
ke bukit batu Rimon, dan tinggal empat bulan lamanya
di bukit batu itu. 48 Tetapi orang-orang Israel kembali kepada bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata
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pedang, baik manusia baik hewan dan segala sesuatu yang berkatalah para tua-tua umat itu: ”Apakah yang dapat
terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana kita lakukan kepada yang tinggal ini dalam hal mencamereka musnahkan dengan api.
rikan isteri? Sebab perempuan-perempuan telah punah
dari antara suku Benyamin.” 17 Lagi kata mereka: ”Warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap tinggal
Orang-orang Israel telah bersumpah di Mizpa, depada suku Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhamikian: ”Seorangpun dari kita takkan memberikan anakpus dari antara orang Israel. 18 Tetapi kita ini tidak danya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istepat memberikan isteri kepada mereka dari anak-anak perrinya.” 2 Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal
empuan kita.” Sebab orang-orang Israel telah bersumpah,
di situ di hadapan Allah sampai petang, maka merekademikian: ”Terkutuklah orang yang memberikan isteri kepun menyaringkan suaranya menangis dengan sangat kepada suku Benyamin!” 19 Lalu kata mereka pula: ”Setiap
ras, 3 katanya: ”Mengapa, ya TUHAN, Allah Israel, terjadi
tahun ada perayaan bagi TUHAN di Silo yang letaknya
hal yang begini di antara orang Israel, yakni bahwa hari ini
di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang
satu suku dari antara orang Israel hilang?” 4 Keesokan harimenuju dari Betel ke Sikhem dan di sebelah selatan Lenya pagi-pagi maka bangsa itu mendirikan mezbah di situ,
bona.” 20 Maka mereka berpesan kepada bani Benyamin,
lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban kesedemikian: ”Pergilah menghadang di kebun-kebun anggur.
lamatan. 5 Pada waktu itu berkatalah orang-orang Israel: 21
Perhatikanlah baik-baik; maka apabila anak-anak per”Siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang
empuan Silo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu kedengan jemaah ini untuk menghadap TUHAN?” Sebab meluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai
larikan seorang dari anak-anak perempuan Silo itu menorang yang tidak datang menghadap TUHAN di Mizpa,
jadi isterinya dan pergi ke tanah Benyamin. 22 Apabila
demikian: ”Pastilah ia dihukum mati.” 6 Orang-orang Isayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntutnya
rael merasa kasihan terhadap suku Benyamin, saudaranya
kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka: Seitu, maka kata mereka: ”Hari ini ada satu suku terputus
rahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati, sebab
dari orang Israel. 7 Apakah yang dapat kita lakukan kedalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang
pada orang-orang yang tinggal itu dalam hal mencarikan
perempuan untuk menjadi isteri mereka masing-masing.
isteri, karena kitalah yang bersumpah demi TUHAN unMemang kamu ini tidak memberikan anak-anak gadis itu
tuk tidak memberikan seorangpun dari anak-anak peremkepada mereka; sebab seandainya demikian, kamu bersapuan kita kepada mereka menjadi isterinya?” 8 Sebab itu
lah.” 23 Jadi bani Benyamin berbuat demikian; dari gadisberkatalah mereka: ”Dari suku-suku Israel adakah satu
gadis yang menari-nari yang dirampas itu mereka mengyang tidak datang menghadap TUHAN di Mizpa?” Lalu
ambil perempuan, jumlahnya sama dengan jumlah mereka,
tampaklah, bahwa dari Yabesh-Gilead tidak ada seorakemudian
pulanglah mereka ke milik pusakanya lalu memngpun yang datang ke perkemahan jemaah itu. 9 Lalu
bangun kota-kotanya kembali dan diam di sana. 24 Pada
diperiksa jumlah bangsa itu, dan tampaklah tidak hadir
waktu itu pergilah orang Israel dari sana, masing-masing
seorangpun dari penduduk Yabesh-Gilead. 10 Maka permenurut suku dan kaumnya; mereka masing-masing berkumpulan itu menyuruh ke situ dua belas ribu orang dari
angkat dari sana ke milik pusakanya. 25 Pada zaman itu
orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada
tidak ada raja di antara orang Israel; setiap orang berbuat
mereka, demikian: ”Pergilah, pukullah penduduk Yabeshapa yang benar menurut pandangannya sendiri.
Gilead dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan
dan anak-anak. 11 Tetapi perbuatlah begini: hanya semua
laki-laki sajalah dan semua perempuan yang telah pernah
tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas.” 12 Mereka menjumpai di antara penduduk Yabesh-Gilead empat ratus
orang anak gadis, perawan yang belum pernah tidur dengan orang laki-laki, lalu gadis-gadis itu dibawa mereka
ke perkemahan di Silo, di tanah Kanaan. 13 Sesudah itu
segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada bani Benyamin yang ada di bukit batu Rimon, lalu
memaklumkan damai kepada mereka. 14 Pada waktu itu
kembalilah suku Benyamin, dan kepada mereka diberikan
perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabesh-Gilead; tetapi belum cukup juga
jumlahnya bagi mereka. 15 Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin, karena TUHAN telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. 16 Kemudian
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Rut

1Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di
tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem-Yehuda
beserta isterinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah
Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. 2 Nama
orang itu ialah Elimelekh, nama isterinya Naomi dan nama
kedua anaknya Mahlon dan Kilyon, semuanya orang-orang
Efrata dari Betlehem-Yehuda; dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. 3 Kemudian matilah Elimelekh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. 4 Keduanya mengambil
perempuan Moab: yang pertama bernama Orpa, yang
kedua bernama Rut; dan mereka diam di situ kira-kira
sepuluh tahun lamanya. 5 Lalu matilah juga keduanya,
yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. 6 Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari
daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa
TUHAN telah memperhatikan umat-Nya dan memberikan
makanan kepada mereka. 7 Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke
tanah Yehuda, 8 berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu: ”Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah
ibunya; TUHAN kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang
yang telah mati itu dan kepadaku; 9 kiranya atas karunia
TUHAN kamu mendapat tempat perlindungan, masingmasing di rumah suaminya.” Lalu diciumnyalah mereka,
tetapi mereka menangis dengan suara keras 10 dan berkata kepadanya: ”Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu.” 11 Tetapi Naomi berkata: ”Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan
aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang
kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? 12 Pulanglah,
anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk
bersuami. Seandainya pikirku: Ada harapan bagiku, dan
sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku
masih melahirkan anak laki-laki, 13 masakan kamu menanti
sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus
menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku
alami dari pada kamu, sebab tangan TUHAN teracung

terhadap aku?” 14 Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi
Rut tetap berpaut padanya. 15 Berkatalah Naomi: ”Telah
pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya; pulanglah mengikuti iparmu itu.” 16 Tetapi kata Rut:
”Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau; sebab ke mana engkau pergi,
ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam,
di situ jugalah aku bermalam: bangsamulah bangsaku dan
Allahmulah Allahku; 17 di mana engkau mati, akupun mati
di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya TUHAN menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada
itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau,
selain dari pada maut!” 18 Ketika Naomi melihat, bahwa
Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. 19 Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka
masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena
mereka, dan perempuan-perempuan berkata: ”Naomikah
itu?” 20 Tetapi ia berkata kepada mereka: ”Janganlah sebutkan aku Naomi; sebutkanlah aku Mara, sebab Yang
Mahakuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku.
21
Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong TUHAN memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi, karena TUHAN telah
naik saksi menentang aku dan Yang Mahakuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku.” 22 Demikianlah Naomi
pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu,
menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan
sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai.

2

Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelekh, namanya Boas. 2 Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi: ”Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut
bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku.” Dan sahut Naomi kepadanya: ”Pergilah, anakku.”
3
Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di
belakang penyabit-penyabit; kebetulan ia berada di tanah
milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelekh. 4 Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabitpenyabit itu: ”TUHAN kiranya menyertai kamu.” Jawab
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mereka kepadanya: ”TUHAN kiranya memberkati tuan!” dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya
5
Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-orang yang telah memperhatikan engkau itu!” Lalu diceripenyabit itu: ”Dari manakah perempuan ini?” 6 Bujang takannyalah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja,
yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab: ”Dia katanya: ”Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini
adalah seorang perempuan Moab, dia pulang bersama-sama ialah Boas.” 20 Sesudah itu berkatalah Naomi kepada medengan Naomi dari daerah Moab. 7 Tadi ia berkata: Izin- nantunya: ”Diberkatilah kiranya orang itu oleh TUHAN
kanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai yang rela mengaruniakan kasih setia-Nya kepada orangdari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit- orang yang hidup dan yang mati.” Lagi kata Naomi kepapenyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi danya: ”Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang
sampai sekarang dan seketikapun ia tidak berhenti.” 8 Sesudahyang wajib menebus kita.” 21 Lalu kata Rut, perempuan
itu berkatalah Boas kepada Rut: ”Dengarlah dahulu, anakku!Moab itu: ”Lagipula ia berkata kepadaku: Tetaplah deTidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain kat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan sedan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi teta- luruh penyabitan ladangku.” 22 Lalu berkatalah Naomi keplah dekat pengerja-pengerja perempuan. 9 Lihat saja ke pada Rut, menantunya itu: ”Ya anakku, sebaiknya engkau
ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan- keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya peremperempuan itu dari belakang. Sebab aku telah meme- puan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain.”
sankan kepada pengerja-pengerja lelaki jangan mengganggu 23 Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja
engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai
dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan seitu.” 10 Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya lama itu ia tinggal pada mertuanya.
sampai ke tanah dan berkata kepadanya: ”Mengapakah
aku mendapat belas kasihan dari padamu, sehingga tuan
Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya: ”Anakku,
memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?” 11 Boas
apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlinmenjawab: ”Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengdungan bagimu supaya engkau berbahagia? 2 Maka sekakap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu
rang, bukankah Boas, yang pengerja-pengerjanya peremsesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meningpuan telah kautemani itu, adalah sanak kita? Dia pada
galkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kemalam ini menampi jelai di tempat pengirikan; 3 maka
12
pada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. TUHAN
mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan
kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kirapergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engnya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh TUHAN, Allah
kau ketahuan kepada orang itu, sebelum ia selesai makan
Israel, yang di bawah sayap-Nya engkau datang berlindan minum. 4 Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah
13
dung.” Kemudian berkatalah Rut: ”Memang aku menengkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring; kemudapat belas kasihan dari padamu, ya tuanku, sebab tuan
dian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya
telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hamdan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan
bamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang
kepadamu apa yang harus kaulakukan.” 5 Lalu kata Rut
hamba-hambamu perempuan.” 14 Ketika sudah waktu makan,
kepadanya: ”Segala yang engkau katakan itu akan kulaberkatalah Boas kepadanya: ”Datanglah ke mari, makakukan.” 6 Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan
nlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini.”
dilakukannyalah tepat seperti yang diperintahkan mertuLalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas
anya kepadanya. 7 Setelah Boas habis makan dan minum
mengunjukkan bertih gandum kepadanya; makanlah Rut
dan
hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan
sampai kenyang, bahkan ada sisanya. 15 Setelah ia bangun
diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian dauntuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada
tanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingpengerja-pengerjanya: ”Dari antara berkas-berkas itupun
kapkannyalah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia
ia boleh memungut, janganlah ia diganggu; 16 bahkan hadi situ. 8 Pada waktu tengah malam dengan terkejut terruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari
jagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan
onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, suternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kapaya dipungutnya; janganlah berlaku kasar terhadap dia.”
9
Bertanyalah ia: ”Siapakah engkau ini?” Jawabkinya.
17
Maka ia memungut di ladang sampai petang; lalu ia
nya: ”Aku Rut, hambamu: kembangkanlah kiranya sayamengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefa jepmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang
lai banyaknya. 18 Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke
kaum yang wajib menebus kami.” 10 Lalu katanya: ”Diberkota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu,
katilah kiranya engkau oleh TUHAN, ya anakku! Sekadan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada merrang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi dari
tuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, 19 maka berkapada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejartalah mertuanya kepadanya: ”Di mana engkau memungut
ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang
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kaya. 11 Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut; segala
yang kaukatakan itu akan kulakukan kepadamu; sebab setiap orang dalam kota kami tahu, bahwa engkau seorang
perempuan baik-baik. 12 Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus, yang lebih dekat
dari padaku. 13 Tinggallah di sini malam ini; dan besok
pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus; tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka
akulah yang akan menebus engkau, demi TUHAN yang
hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi.” 14 Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi; lalu
bangunlah ia, sebelum orang dapat kenal-mengenal, sebab
kata Boas: ”Janganlah diketahui orang, bahwa seorang
perempuan datang ke tempat pengirikan.” 15 Lagi katanya:
”Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu.” Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian
ditakarnyalah enam takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. 16 Setelah perempuan itu
sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu: ”Bagaimana, anakku?” Lalu diceritakannyalah semua yang dilakukan orang itu kepadanya 17 serta berkata: ”Yang enam
takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya: Engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan
hampa.” 18 Lalu kata mertuanya itu: ”Duduk sajalah menanti, anakku, sampai engkau mengetahui, bagaimana kesudahan perkara itu; sebab orang itu tidak akan berhenti,
sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga.”

Israel dalam hal menebus dan menukar: setiap kali orang
hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang
menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan
perkara di Israel. 8 Lalu penebus itu berkata kepada Boas:
”Engkau saja yang membelinya.” Dan ditanggalkannyalah
kasutnya. 9 Kemudian berkatalah Boas kepada para tuatua dan kepada semua orang di situ: ”Kamulah pada hari
ini menjadi saksi, bahwa segala milik Elimelekh dan segala milik Kilyon dan Mahlon, aku beli dari tangan Naomi; 10 juga Rut, perempuan Moab itu, isteri Mahlon, aku
peroleh menjadi isteriku untuk menegakkan nama orang
yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah
nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudarasaudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada
hari ini menjadi saksi.” 11 Dan seluruh orang banyak yang
hadir di pintu gerbang, dan para tua-tua berkata: ”Kamilah menjadi saksi. TUHAN kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat
Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem, 12 keturunanmu
kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan
Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan TUHAN kepadamu dari perempuan muda ini!”
13
Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi
isterinya dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia
TUHAN perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. 14 Sebab itu perempuan-perempuan
berkata kepada Naomi: ”Terpujilah TUHAN, yang telah
Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana.
rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang peKebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu
nebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel.
berkatalah Boas: ”Hai saudara, datanglah dahulu ke mari, 15
Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memeduduklah di sini.” Maka datanglah ia, lalu duduk. 2 Kemudian
lihara engkau pada waktu rambutmu telah putih; sebab
dipilihnyalah sepuluh orang dari para tua-tua kota itu, dan
menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya,
berkata: ”Duduklah kamu di sini.” Maka duduklah mereka.
perempuan yang lebih berharga bagimu dari tujuh anak
3
Lalu berkatalah ia kepada penebus itu: ”Tanah milik kelaki-laki.” 16 Dan Naomi mengambil anak itu serta melepunyaan saudara kita Elimelekh hendak dijual oleh Naomi,
takkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhyang telah pulang dari daerah Moab. 4 Jadi pikirku: baik
nya. 17 Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama
juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut: Bekepada anak itu, katanya: ”Pada Naomi telah lahir selilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini
orang anak laki-laki”; lalu mereka menyebutkan namadan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau
nya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. 18 Inilah kemenebusnya, tebuslah; tetapi jika engkau tidak mau meturunan Peres: Peres memperanakkan Hezron, 19 Hezron
nebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sememperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab,
bab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali eng- 20
Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason mempekau, dan sesudah engkau: aku.” Lalu berkatalah ia: ”Aku
ranakkan Salmon, 21 Salmon memperanakkan Boas, Boas
5
akan menebusnya.” Tetapi kata Boas: ”Pada waktu engmemperanakkan Obed, 22 Obed memperanakkan Isai dan
kau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memIsai memperanakkan Daud.
peroleh Rut juga, perempuan Moab, isteri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas
milik pusakanya.” 6 Lalu berkatalah penebus itu: ”Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan
merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku
tidak dapat menebusnya.” 7 Beginilah kebiasaan dahulu di

4

1 Samuel

1Ada seorang laki-laki dari Ramataim-Zofim, dari pegu-

perempuan yang sangat bersusah hati; anggur ataupun minungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu numan yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku
16
bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. 2 Orang ini mempu- mencurahkan isi hatiku di hadapan TUHAN. Janganlah
nyai dua isteri: yang seorang bernama Hana dan yang lain anggap hambamu ini seorang perempuan dursila; sebab
bernama Penina; Penina mempunyai anak, tetapi Hana ti- karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demi17
dak. 3 Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kian lama.” Jawab Eli: ”Pergilah dengan selamat, dan
kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang eng18
korban kepada TUHAN semesta alam di Silo. Di sana kau minta dari pada-Nya.” Sesudah itu berkatalah peryang menjadi imam TUHAN ialah kedua anak Eli, Hofni empuan itu: ”Biarlah hambamu ini mendapat belas kadan Pinehas. 4 Pada hari Elkana mempersembahkan korban, sihan dari padamu.” Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau
19
diberikannyalah kepada Penina, isterinya, dan kepada se- makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harimua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing nya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyemsebagian. 5 Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan bah di hadapan TUHAN; kemudian pulanglah mereka ke
kepada Hana hanya satu bagian, sebab TUHAN telah me- rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan
20
nutup kandungannya. 6 Tetapi madunya selalu menyakiti Hana, isterinya, TUHAN ingat kepadanya. Maka setahatinya supaya ia gusar, karena TUHAN telah menutup hun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan sekandungannya. 7 Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun; orang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sesetiap kali Hana pergi ke rumah TUHAN, Penina menya- bab katanya: ”Aku telah memintanya dari pada TUHAN.”
21
Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya memkiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan.
8
persembahkan
korban sembelihan tahunan dan korban naLalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya: ”Hana, mengzarnya
kepada
TUHAN. 22 Tetapi Hana tidak ikut pergi,
apa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan?
Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga sebab katanya kepada suaminya: ”Nanti apabila anak itu
bagimu dari pada sepuluh anak laki-laki?” 9 Pada suatu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan
kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, ber- menghadap ke hadirat TUHAN dan tinggal di sana seu23
dirilah Hana, sedang imam Eli duduk di kursi dekat ti- mur hidupnya.” Kemudian Elkana, suaminya itu, berang pintu bait suci TUHAN, 10 dan dengan hati pedih kata kepadanya: ”Perbuatlah apa yang kaupandang baik;
ia berdoa kepada TUHAN sambil menangis tersedu-sedu. tinggallah sampai engkau menyapih dia; hanya, TUHAN
11
Kemudian bernazarlah ia, katanya: ”TUHAN semesta kiranya menepati janji-Nya.” Jadi tinggallah perempuan
24
Setelah
alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan seng- itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya.
perempuan
itu
menyapih
anaknya,
dibawanyalah
dia,
desara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak mengan
seekor
lembu
jantan
yang
berumur
tiga
tahun,
satu
lupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hambaMu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan membe- efa tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke darikan dia kepada TUHAN untuk seumur hidupnya dan lam rumah TUHAN di Silo. Waktu itu masih kecil betul
25
Setelah mereka menyembelih lembu,
pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.” 12 Ketika kanak-kanak itu.
26
perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan TUHAN, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli; lalu
maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu; 13 dan kata perempuan itu: ”Mohon bicara tuanku, demi tuanku
karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibir- hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat
27
nya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, tuanku untuk berdoa kepada TUHAN. Untuk mendapat
maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. 14 Lalu kata anak inilah aku berdoa, dan TUHAN telah memberikan ke28
Eli kepadanya: ”Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai padaku, apa yang kuminta dari pada-Nya. Maka akupun
orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari pada mabukmu.” menyerahkannya kepada TUHAN; seumur hidup terserah15
Tetapi Hana menjawab: ”Bukan, tuanku, aku seorang lah ia kiranya kepada TUHAN.” Lalu sujudlah mereka di
sana menyembah kepada TUHAN.
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2Lalu berdoalah Hana, katanya: ”Hatiku bersukaria ka-

9. 1 SAMUEL

sarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan TUHAN,
rena TUHAN, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh TUHAN; sebab mereka memandang rendah korban untuk TUHAN.
18
Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan TUHAN;
mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita
2
ia
masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod
karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti
dari
kain lenan. 19 Setiap tahun ibunya membuatkan dia
TUHAN, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. 3 Janganlah kamu jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya, apabila ia
selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban
20
mulutmu. Karena TUHAN itu Allah yang mahatahu, dan sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan
oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. 4 Busur pada pah- isterinya, katanya: ”TUHAN kiranya memberikan ketulawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung- runan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah
huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. 5 Siapa yang diserahkannya kepada TUHAN.” Sesudah itu pulanglah
21
kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena ma- mereka ke tempat kediamannya. Dan TUHAN menginkanan, tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh ber- dahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan
istirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan tujuh tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan lagi. Seanak, tetapi orang yang banyak anaknya, menjadi layu. mentara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di ha22
6
TUHAN mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan dapan TUHAN. Eli telah sangat tua. Apabila didengarke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. nya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap
7
TUHAN membuat miskin dan membuat kaya; Ia meren- semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan
dahkan, dan meninggikan juga. 8 Ia menegakkan orang perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu Ke23
yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang mah Pertemuan, berkatalah ia kepada mereka: ”Mengmiskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama- apa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudesama dengan para bangsawan, dan membuat dia memi- ngar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu
24
liki kursi kehormatan. Sebab TUHAN mempunyai alas yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan
bumi; dan di atasnya Ia menaruh daratan. 9 Langkah kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan
25
kaki orang-orang yang dikasihi-Nya dilindungi-Nya, tetapi umat TUHAN melakukan pelanggaran. Jika seseorang
orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, se- berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan
bab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang ber- mengadili; tetapi jika seseorang berdosa terhadap TUHAN,
kuasa. 10 Orang yang berbantah dengan TUHAN akan di- siapakah yang menjadi perantara baginya?” Tetapi tidahancurkan; atas mereka Ia mengguntur di langit. TUHAN klah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab
26
mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya; Ia memberi ke- TUHAN hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang
kuatan kepada raja yang diangkat-Nya dan meninggikan muda itu, semakin besar dan semakin disukai, baik di ha27
tanduk kekuatan orang yang diurapi-Nya.” 11 Lalu pula- dapan TUHAN maupun di hadapan manusia. Seorang
nglah Elkana ke Rama tetapi anak itu menjadi pelayan abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya: ”BeTUHAN di bawah pengawasan imam Eli. 12 Adapun anak- ginilah firman TUHAN: Bukankah dengan nyata Aku meanak lelaki Eli adalah orang-orang dursila; mereka tidak nyatakan diri-Ku kepada nenek moyangmu, ketika mereka
28
mengindahkan TUHAN, 13 ataupun batas hak para imam masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan
terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersem- Aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam
bahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, bagi-Ku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahdatanglah bujang imam membawa garpu bergigi tiga di ta- Ku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanngannya 14 dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke da- Ku; kepada kaummu telah Kuserahkan segala korban api29
Mengapa engkau memandang delam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Se- apian orang Israel.
ngan
loba
kepada
korban
sembelihan-Ku dan korban sajiangala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam
Ku,
yang
telah
Kuperintahkan,
dan mengapa engkau mengitu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperhormati
anak-anakmu
lebih
dari
pada-Ku, sambil kamu
lakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo.
15
Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu da- menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari se30
tang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan tiap korban sajian umat-Ku Israel? Sebab itu--demikianlah
korban itu: ”Berikanlah daging kepada imam untuk di- firman TUHAN, Allah Israel--sesungguhnya Aku telah berpanggang, sebab ia tidak mau menerima dari padamu da- janji: Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanging yang dimasak, hanya yang mentah saja.” 16 Apabila Ku selamanya, tetapi sekarang--demikianlah firman TUHANorang itu menjawabnya: ”Bukankah lemak itu harus di- -:Jauhlah hal itu dari pada-Ku! Sebab siapa yang mengbakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka ha- hormati Aku, akan Kuhormati, tetapi siapa yang meng31
timu,” maka berkatalah ia kepada orang itu: ”Sekarang hina Aku, akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan
juga harus kauberikan, kalau tidak, aku akan mengam- datang waktunya, bahwa Aku akan mematahkan tangan
bilnya dengan kekerasan.” 17 Dengan demikian sangat be- kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga ti-
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dak ada seorang kakek dalam keluargamu. 32 Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada
segala kebaikan yang akan Kulakukan kepada Israel dan
dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. 33 Tetapi seorang dari padamu yang tidak Kulenyapkan dari lingkungan mezbah-Ku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana; segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. 34 Inilah yang akan
menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas: pada hari
yang sama keduanya akan mati. 35 Dan Aku akan mengangkat bagi-Ku seorang imam kepercayaan, yang berlaku
sesuai dengan hati-Ku dan jiwa-Ku, dan Aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia
selalu hidup di hadapan orang yang Kuurapi. 36 Kemudian
siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya meminta sekeping uang
perak atau sepotong roti, dan akan berkata: Tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti.”

3

Samuel yang muda itu menjadi pelayan TUHAN di
bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman TUHAN
jarang; penglihatan-penglihatanpun tidak sering. 2 Pada
suatu hari Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat
melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya.
3
Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci TUHAN, tempat tabut Allah. 4 Lalu
TUHAN memanggil: ”Samuel! Samuel!”, dan ia menjawab: ”Ya, bapa.” 5 Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya: ”Ya, bapa, bukankah bapa memanggil aku?” Tetapi Eli berkata: ”Aku tidak memanggil; tidurlah kembali.” Lalu pergilah ia tidur. 6 Dan TUHAN memanggil
Samuel sekali lagi. Samuelpun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata: ”Ya, bapa, bukankah bapa
memanggil aku?” Tetapi Eli berkata: ”Aku tidak memanggil, anakku; tidurlah kembali.” 7 Samuel belum mengenal
TUHAN; firman TUHAN belum pernah dinyatakan kepadanya. 8 Dan TUHAN memanggil Samuel sekali lagi,
untuk ketiga kalinya. Iapun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya: ”Ya, bapa, bukankah bapa
memanggil aku?” Lalu mengertilah Eli, bahwa Tuhanlah
yang memanggil anak itu. 9 Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel: ”Pergilah tidur dan apabila Ia memanggil
engkau, katakanlah: Berbicaralah, TUHAN, sebab hambaMu ini mendengar.” Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia
di tempat tidurnya. 10 Lalu datanglah TUHAN, berdiri di
sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah: ”Samuel!
Samuel!” Dan Samuel menjawab: ”Berbicaralah, sebab
hamba-Mu ini mendengar.” 11 Lalu berfirmanlah TUHAN
kepada Samuel: ”Ketahuilah, Aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya,
akan bising kedua telinganya. 12 Pada waktu itu Aku akan
menepati kepada Eli segala yang telah Kufirmankan ten-

tang keluarganya, dari mula sampai akhir. 13 Sebab telah
Kuberitahukan kepadanya, bahwa Aku akan menghukum
keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat
Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka! 14 Sebab itu Aku
telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga
Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau
dengan korban sajian untuk selamanya.” 15 Samuel tidur
sampai pagi; kemudian dibukanya pintu rumah TUHAN.
Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli.
16
Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya: ”Samuel, anakku.”
Jawab Samuel: ”Ya, bapa.” 17 Kata Eli: ”Apakah yang
disampaikan-Nya kepadamu? Janganlah kausembunyikan
kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau,
bahkan lebih lagi dari pada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah katapun kepadaku dari apa yang disampaikanNya kepadamu itu.” 18 Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatupun. Kemudian Eli berkata: ”Dia TUHAN, biarlah
diperbuat-Nya apa yang dipandang-Nya baik.” 19 Dan Samuel makin besar dan TUHAN menyertai dia dan tidak
ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkan-Nya gugur. 20 Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersyeba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan
nabi TUHAN. 21 Dan TUHAN selanjutnya menampakkan
diri di Silo, sebab Ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya.

4

Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. (4-1b)
Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan
berkemah dekat Eben-Haezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. 2 Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin,
yang menewaskan kira-kira empat ribu orang di medan
pertempuran itu. 3 Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel: ”Mengapa TUHAN
membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari
ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian
TUHAN, supaya Ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita.” 4 Kemudian bangsa
itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari
sana tabut perjanjian TUHAN semesta alam, yang bersemayam di atas para kerub; kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. 5 Segera
sesudah tabut perjanjian TUHAN sampai ke perkemahan,
bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga
bumi bergetar. 6 Dan orang Filistin yang mendengar bunyi
sorak itu berkata: ”Apakah bunyi sorak yang nyaring di
perkemahan orang Ibrani itu?” Ketika diketahui mereka,
bahwa tabut TUHAN telah sampai ke perkemahan itu,
7
ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka: ”Allah
mereka telah datang ke perkemahan itu,” dan mereka berkata: ”Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah
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terjadi dahulu. 8 Celakalah kita! Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah, yang telah menghajar orang Mesir dengan
berbagai-bagai tulah di padang gurun. 9 Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti
mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti lakilaki dan berperanglah!” 10 Lalu berperanglah orang Filistin,
sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan
diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu: dari pihak Israel gugur tiga puluh ribu orang pasukan berjalan kaki. 11 Lagipula tabut Allah dirampas dan
kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. 12 Seorang dari
suku Benyamin lari dari barisan pertempuran dan pada
hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyakkoyak dan dengan tanah di kepalanya. 13 Ketika ia sampai,
Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu,
sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu,
berteriaklah seluruh kota itu. 14 Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia: ”Keributan apakah itu?”
Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. 15 Eli sudah sembilan puluh delapan tahun umurnya dan matanya sudah bular, sehingga
ia tidak dapat melihat lagi. 16 Kata orang itu kepada Eli:
”Aku datang dari medan pertempuran; baru hari ini aku
melarikan diri dari medan pertempuran.” Kata Eli: ”Bagaimana keadaannya, anakku?” 17 Jawab pembawa kabar
itu: ”Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin; kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat;
lagipula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas,
dan tabut Allah sudah dirampas.” 18 Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah
pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. Empat puluh tahun
lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel.
19
Adapun menantunya perempuan, isteri Pinehas, sudah
hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut
Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin, sebab
ia kedatangan sakit beranak. 20 Ketika ia hampir mati,
berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya: ”Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan
seorang anak laki-laki.” Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. 21 Ia menamai anak itu Ikabod,
katanya: ”Telah lenyap kemuliaan dari Israel” --karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. 22 Katanya: ”Telah lenyap kemuliaan dari Israel,
sebab tabut Allah telah dirampas.”

9. 1 SAMUEL
orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut TUHAN; lalu mereka mengambil Dagon dan
mengembalikannya ke tempatnya. 4 Tetapi ketika keesokan
harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut TUHAN,
tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon
itu yang masih tinggal. 5 Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod,
sampai hari ini. 6 Tangan TUHAN menekan orang-orang
Asdod itu dengan berat dan Ia membingungkan mereka:
Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod
maupun daerahnya. 7 Ketika dilihat orang-orang Asdod,
bahwa demikian halnya, berkatalah mereka: ”Tabut Allah
Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangan-Nya keras melawan kita dan melawan Dagon, allah kita.” 8 Sebab
itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja
kota orang Filistin dan berkata: ”Apakah yang akan kita
lakukan dengan tabut Allah Israel itu?” Lalu kata mereka:
”Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gat.” Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. 9 Tetapi
setelah mereka memindahkannya, maka tangan TUHAN
mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota
itu; Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan
orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka.
10
Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron.
Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah
orang Ekron itu, demikian: ”Mereka memindahkan tabut
Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan
bangsa kita.” 11 Sebab itu mereka memanggil berkumpul
semua raja kota orang Filistin itu dan berkata: ”Antarkanlah tabut Allah Israel itu; biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita.”
Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut; tangan
Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat:
12
orang-orang yang tidak mati, dihajar dengan borok-borok,
sehingga teriakan kota itu naik ke langit.

6

Setelah tujuh bulan lamanya tabut TUHAN itu ada di
daerah orang Filistin, 2 maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada
mereka: ”Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut TUHAN itu? Beritahukanlah kepada kami, bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya.” 3 Lalu kata mereka: ”Apabila kamu mengantarkan
tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu
membayar tebusan salah kepada-Nya; maka kamu akan
Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui, mengapa
mereka membawanya dari Eben-Haezer ke Asdod. 2 Orang tangan-Nya tidak undur dari padamu.” 4 Sesudah itu berFilistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke tanyalah mereka: ”Apakah tebusan salah yang harus kami
kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. 3 Ketika orang- bayar kepada-Nya?” Jawab mereka: ”Menurut jumlah raja-

5
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raja kota orang Filistin, lima borok emas dan lima tikus diletakkan mereka tabut TUHAN, di ladang Yosua, orang
emas, sebab tulah yang sama menimpa kamu sekalian dan Bet-Semes itu, adalah saksi sampai hari ini. 19 Dan Ia memraja-raja kotamu. 5 Jadi buatlah gambar borok-borokmu bunuh beberapa orang Bet-Semes, karena mereka melihat
dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaika- ke dalam tabut TUHAN; Ia membunuh tujuh puluh orang
nlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin Ia akan dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung, karena TUHAN temengangkat dari padamu, dari pada allahmu dan dari lah menghajar mereka dengan dahsyatnya. 20 Dan orangpada tanahmu tangan-Nya yang menekan dengan berat. orang Bet-Semes berkata: ”Siapakah yang tahan berdiri
6
Mengapa kamu berkeras hati, sama seperti orang Me- di hadapan TUHAN, Allah yang kudus ini? Kepada siasir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka mem- pakah Ia akan berangkat meninggalkan kita?” 21 Lalu mebiarkan bangsa itu pergi, ketika Ia mempermain-mainkan reka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat-Yearim demereka? 7 Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah ngan pesan: ”Orang Filistin telah mengembalikan tabut
kereta baru dengan dua ekor lembu yang menyusui, yang TUHAN; datanglah dan angkutlah itu kepadamu.”
belum pernah kena kuk, pasanglah kedua lembu itu pada
kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah,
Lalu orang-orang Kiryat-Yearim datang, mereka mengsupaya jangan mengikutinya lagi. 8 Kemudian ambillah taangkut tabut TUHAN itu dan membawanya ke dalam rubut TUHAN, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkamah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar, anaknlah benda-benda emas, yang harus kamu bayar kepadanya, mereka kuduskan untuk menjaga tabut TUHAN itu.
Nya sebagai tebusan salah, ke dalam suatu peti di sisinya. 2
Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat-Yearim berlalulah
9
Dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah: apabila
waktu yang cukup lama, yakni dua puluh tahun, dan selutabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes,
ruh kaum Israel mengeluh kepada TUHAN. 3 Lalu berkamaka Dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka
talah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: ”Jika
yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita
kamu berbalik kepada TUHAN dengan segenap hati, maka
mengetahui, bahwa bukanlah tangan-Nya yang telah mejauhkanlah para allah asing dan para Asytoret dari tengahnimpa kita; kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita.”
tengahmu dan tujukan hatimu kepada TUHAN dan ber10
Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengibadahlah hanya kepada-Nya; maka Ia akan melepaskan
ambil dua ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada
kamu dari tangan orang Filistin.” 4 Kemudian orang-orang
11
kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka
Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret dan bermeletakkan tabut TUHAN ke atas kereta, juga peti berisi
ibadah hanya kepada TUHAN. 5 Lalu berkatalah Samuel:
12
tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu”Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpa; maka aku
lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes;
akan berdoa untuk kamu kepada TUHAN.” 6 Setelah bermelalui satu jalan raya, sambil menguak dengan tidak mekumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahnyimpang ke kanan atau ke kiri, sedang raja-raja kota
kannya di hadapan TUHAN. Mereka juga berpuasa pada
orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daehari itu dan berkata di sana: ”Kami telah berdosa kerah Bet-Semes. 13 Orang-orang Bet-Semes sedang menuai
pada TUHAN.” Dan Samuel menghakimi orang Israel di
gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka,
Mizpa. 7 Ketika didengar orang Filistin, bahwa orang Ismaka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukarael telah berkumpul di Mizpa, majulah raja-raja kota
citalah mereka melihatnya. 14 Kereta itu sampai ke ladang
orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar
Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana
orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhaada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan
dap orang Filistin. 8 Lalu kata orang Israel kepada Samuel:
mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban
”Janganlah
berhenti berseru bagi kami kepada TUHAN,
bakaran kepada TUHAN. 15 Orang-orang suku Lewi menuAllah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan
runkan tabut TUHAN dengan peti yang ada di sebelahnya,
orang Filistin itu.” 9 Sesudah itu Samuel mengambil seeyang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menakor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan
ruhnya di atas batu besar itu, dan pada hari itu orangseluruhnya kepada TUHAN sebagai korban bakaran. Dan
orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan
ketika Samuel berseru kepada TUHAN bagi orang Israel,
korban sembelihan kepada TUHAN. 16 Ketika kelima raja
maka TUHAN menjawab dia. 10 Sedang Samuel memperkota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke
sembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin
Ekron pada hari itu juga. 17 Inilah benjol-benjol emas yang
berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu
dibayar orang Filistin kepada TUHAN sebagai tebusan saTUHAN mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas
lah: dari Asdod satu, dari Gaza satu, dari Askelon satu,
orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka
dari Gat satu, dari Ekron satu; 18 lagi tikus-tikus emas
terpukul kalah oleh orang Israel. 11 Keluarlah orang-orang
menurut jumlah segala kota orang Filistin kepunyaan keIsrael dari Mizpa, mengejar orang Filistin itu dan memukul
lima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun
mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. 12 Kemudian Samuel
dusun-dusun sekitarnya; dan batu besar, yang di atasnya
mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpa
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dan Yesana; ia menamainya Eben-Haezer, katanya: ”Sampai di sini TUHAN menolong kita.” 13 Demikianlah orang
Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah
Israel. Tangan TUHAN melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, 14 dan kota-kota yang diambil orang Filistin
dari pada Israel, kembali pula kepada Israel, mulai dari
Ekron sampai Gat; dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan
orang Amori ada damai. 15 Samuel memerintah sebagai
hakim atas orang Israel seumur hidupnya. 16 Dari tahun
ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mizpa, dan
memerintah atas orang Israel di segala tempat itu, 17 lalu
ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya dan di
sanalah ia memerintah atas orang Israel; dan di sana ia
mendirikan mezbah bagi TUHAN.

9. 1 SAMUEL
14

Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun
zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya 15 dari gandummu
dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya sepersepuluh
dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya
dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. 16 Budak-budakmu
laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang
terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. 17 Dari kambing dombamu
akan diambilnya sepersepuluh, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. 18 Pada waktu itu kamu akan berteriak
karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi TUHAN tidak
akan menjawab kamu pada waktu itu.” 19 Tetapi bangsa
itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka
berkata: ”Tidak, harus ada raja atas kami; 20 maka kamipun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain; raja
kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam
Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya
perang.” 21 Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu,
laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. 2 Nama anaknya
dan menyampaikannya kepada TUHAN. 22 TUHAN beryang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua iafirman kepada Samuel: ”Dengarkanlah permintaan melah Abia; keduanya menjadi hakim di Bersyeba. 3 Tetapi
reka dan angkatlah seorang raja bagi mereka.” Kemudian
anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya; mereka
berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu: ”Pergimengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan kealah,
masing-masing ke kotanya.”
dilan. 4 Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel; mereka datang kepada Samuel di Rama 5 dan berkata kepadanya: ”Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup
Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kish bin
seperti engkau; maka angkatlah sekarang seorang raja atas Abiel, bin Zeror, bin Bekhorat, bin Afiah, seorang suku
kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa- Benyamin, seorang yang berada. 2 Orang ini ada anaknya
bangsa lain.” 6 Waktu mereka berkata: ”Berikanlah kepada laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya;
kami seorang raja untuk memerintah kami,” perkataan tidak ada seorangpun dari antara orang Israel yang lebih
itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada elok dari padanya: dari bahu ke atas ia lebih tinggi dari
TUHAN. 7 TUHAN berfirman kepada Samuel: ”Dengar- pada setiap orang sebangsanya. 3 Kish, ayah Saul itu, kekanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dika- hilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah
takan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang me- Kish kepada Saul, anaknya: ”Ambillah salah seorang bureka tolak, tetapi Akulah yang mereka tolak, supaya ja- jang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu.”
ngan Aku menjadi raja atas mereka. 8 Tepat seperti yang 4 Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim; juga
dilakukan mereka kepada-Ku sejak hari Aku menuntun mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni mening- muinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahagalkan Daku dan beribadah kepada allah lain, demikia- lim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada; kemudian mereka
nlah juga dilakukan mereka kepadamu. 9 Oleh sebab itu berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuidengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah nya. 5 Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul
mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah ke- kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia: ”Mari,
pada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan me- kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledaimerintah mereka.” 10 Dan Samuel menyampaikan segala keledai itu, tetapi kuatir mengenai kita.” 6 Tetapi orang ini
firman TUHAN kepada bangsa itu, yang meminta seorang berkata kepadanya: ”Tunggu, di kota ini ada seorang abdi
raja kepadanya, 11 katanya: ”Inilah yang menjadi hak raja Allah, seorang yang terhormat; segala yang dikatakannya
yang akan memerintah kamu itu: anak-anakmu laki-laki pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga,
akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang
pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan kereta- perjalanan yang kita tempuh ini.” 7 Jawab Saul kepada bunya; 12 ia akan menjadikan mereka kepala pasukan seribu jangnya itu: ”Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita
dan kepala pasukan lima puluh; mereka akan membajak bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah
ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya; senjata- habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi
senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Allah itu. Apakah yang ada pada kita?” 8 Jawab bujang
13
Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru itu pula kepada Saul: ”Masih ada padaku seperempat syicampur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. kal perak; itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu,
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maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita.” 9 --Dahulu di antara orang Israel, apabila
seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata
begini: ”Mari kita pergi kepada pelihat,” sebab nabi yang
sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. -- 10 Kemudian
berkatalah Saul kepada bujangnya itu: ”Pikiranmu itu
baik. Mari kita pergi.” Maka pergilah mereka ke kota, ke
tempat abdi Allah itu. 11 Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis
yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada
gadis-gadis itu: ”Pelihat ada di sini?” 12 Jawab gadis-gadis
itu kepada mereka: ”Ya, ada, baru saja ia mendahului
kamu, cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini,
karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. 13 Apabila kamu masuk ke kota, kamu
akan segera menjumpainya, sebelum ia naik ke bukit untuk
makan. Sebab orang banyak tidak akan makan, sebelum
ia datang; karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang,
sebab kamu akan menjumpainya dengan segera.” 14 Maka
naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit, berpapasan
dengan mereka. 15 Tetapi TUHAN telah menyatakan kepada Samuel, sehari sebelum kedatangan Saul, demikian:
16
”Besok kira-kira waktu ini Aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin; engkau akan
mengurapi dia menjadi raja atas umat-Ku Israel dan ia
akan menyelamatkan umat-Ku dari tangan orang Filistin.
Sebab Aku telah memperhatikan sengsara umat-Ku itu,
karena teriakannya telah sampai kepada-Ku.” 17 Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah TUHAN kepadanya: ”Inilah orang yang Kusebutkan kepadamu itu; orang
ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umat-Ku.”
18
Dalam pada itu Saul, datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata: ”Maaf, di mana rumah
pelihat itu?” 19 Jawab Samuel kepada Saul, katanya: ”Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari
ini kamu makan bersama-sama dengan daku; besok pagi
aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu.
20
Adapun keledai-keledaimu, yang telah hilang tiga hari
lamanya sampai sekarang, janganlah engkau kuatir, sebab
telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala
yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu
dan pada seluruh kaum keluargamu?” 21 Tetapi jawab Saul:
”Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari
segala kaum suku Benyamin? Mengapa bapa berkata demikian kepadaku?” 22 Sesudah itu Samuel mengajak Saul
dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya
kepada mereka tempat utama di depan para undangan,
yang banyaknya kira-kira tiga puluh orang. 23 Berkatalah
Samuel kepada juru masak: ”Berikanlah sekarang bagian
yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan: Simpanlah

ini dahulu.” 24 Lalu juru masak itu menghidangkan paha
dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke
depan Saul. Dan Samuel berkata: ”Lihat, yang tinggal ini
diletakkan ke depanmu; makanlah, sebab telah disimpan
bagimu untuk perayaan ini, ketika aku berkata: Aku telah mengundang orang banyak.” Demikianlah pada hari itu
Saul makan bersama-sama dengan Samuel. 25 Sesudah itu
turunlah mereka dari bukit ke kota. Dan Samuel bercakapcakap dengan Saul di atas sotoh. 26 Mereka bangun pagipagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil
Saul yang ada di atas sotoh itu, katanya: ”Bangunlah, aku
akan mengantarkan engkau.” Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi ke luar, yakni ia dan Samuel. 27 Ketika
mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel
kepada Saul: ”Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia
pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar,
maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah.”
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Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata: ”Bukankah TUHAN telah mengurapi engkau
menjadi raja atas umat-Nya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat TUHAN, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh
di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa TUHAN telah mengurapi engkau menjadi raja atas milik-Nya sendiri:
2
Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku,
maka engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki di
dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu: Keledai-keledai yang engkau
cari itu telah diketemukan; dan ayahmu tidak memikirkan
keledai-keledai itu lagi, tetapi ia kuatir mengenai kamu,
katanya: Apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu?
3
Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke
pohon tarbantin Tabor, maka di sana engkau akan ditemui
oleh tiga orang laki-laki yang naik menghadap Allah di
Betel; seorang membawa tiga ekor anak kambing, seorang
membawa tiga ketul roti dan yang lain lagi sebuyung anggur. 4 Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu dua ketul roti yang akan kauterima dari
mereka. 5 Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah,
tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila
engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan
serombongan nabi, yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi di depan mereka;
mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. 6 Maka Roh
TUHAN akan berkuasa atasmu; engkau akan kepenuhan
bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. 7 Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah
menyertai engkau. 8 Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu
untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu tujuh hari lamanya,
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sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kaulakukan.” 9 Sedang ia berpaling
untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah
hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. 10 Ketika mereka sampai
di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi; Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut
kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. 11 Dan
semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran, bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan
nabi-nabi itu; lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain: ”Apakah gerangan yang terjadi dengan
anak Kish itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi?”
12
Lalu seorang dari tempat itu menjawab: ”Siapakah bapa
mereka?” --Itulah sebabnya menjadi peribahasa: Apa Saul
juga termasuk golongan nabi? 13 Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. 14 Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya: ”Dari mana kamu?” Jawabnya: ”Mencari keledai-keledai itu, tetapi ketika tidak
terlihat, maka kami pergi kepada Samuel.” 15 Kemudian
paman Saul itu berkata: ”Coba ceritakan kepadaku apa
yang dikatakan Samuel kepada kamu.” 16 Kata Saul kepada pamannya itu: ”Terus saja diberitahukannya kepada
kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan.” Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. 17 Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan TUHAN di Mizpa 18 dan ia berkata kepada orang Israel itu: ”Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Aku telah menuntun
orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu
dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan
yang menindas kamu. 19 Tetapi sekarang kamu menolak
Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dengan berkata: Tidak, angkatlah
seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu
di hadapan TUHAN, menurut sukumu dan menurut kaummu.” 20 Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. 21 Sesudah itu
disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut
kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri.
Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke
muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kish.
Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. 22 Sebab itu
ditanyakan pulalah kepada TUHAN: ”Apa orang itu juga
datang ke mari?” TUHAN menjawab: ”Sesungguhnya ia
bersembunyi di antara barang-barang.” 23 Berlarilah orang
ke sana dan mengambilnya dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata
ia dari bahu ke atas lebih tinggi dari pada setiap orang sebangsanya. 24 Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa
itu: ”Kamu lihatkah orang yang dipilih TUHAN itu? Sebab tidak ada seorangpun yang sama seperti dia di antara
seluruh bangsa itu.” Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu,
demikian: ”Hidup raja!” 25 Kemudian Samuel mengura-
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ikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan
TUHAN; sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu
pulang, masing-masing ke rumahnya. 26 Saulpun pulang
ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia
ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah
digerakkan Allah. 27 Tetapi orang-orang dursila berkata:
”Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita!” Mereka
menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli.
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Maka Nahas, orang Amon itu, bergerak maju dan
berkemah mengepung Yabesh-Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabesh itu kepada Nahas: ”Adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu.”
2
Tetapi Nahas, orang Amon itu, berkata kepada mereka:
”Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian
dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil; dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel.” 3 Para tua-tua Yabesh berkata kepadanya: ”Berilah kelonggaran kepada kami tujuh hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah
Israel; dan jika tidak ada seorangpun yang menyelamatkan
kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu.”
4
Ketika para utusan itu sampai di Gibea-Saul, dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa
itu dengan suara nyaring. 5 Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya: ”Ada apa dengan orang-orang itu, sehingga mereka menangis?” Mereka menceritakan kepadanya kabar
orang-orang Yabesh itu. 6 Ketika Saul mendengar kabar
itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia, dan menyalanyalalah amarahnya dengan sangat. 7 Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan
itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan, pesannya: ”Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian.” Lalu TUHAN mendatangkan
ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka
serentak. 8 Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Bezek, maka ada tiga ratus ribu orang Israel dan tiga puluh
ribu orang Yehuda. 9 Kepada para utusan yang datang
itu dikatakan: ”Beginilah kamu katakan kepada orangorang Yabesh-Gilead: Besok pada waktu panas teriknya
matahari akan datang bagimu penyelamatan.” Ketika para
utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orangorang Yabesh, bersukacitalah mereka. 10 Lalu orang-orang
Yabesh itu berkata kepada Nahas: ”Besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu; maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik.”
11
Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi tiga
pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan
musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orangorang Amon sebelum hari panas; dan terserak-seraklah
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orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal dua orang bersama-sama. 12 Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel: ”Siapakah yang telah berkata: Masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu, supaya kami membunuhnya.”
13
Tetapi kata Saul: ”Pada hari ini seorangpun tidak boleh
dibunuh, sebab pada hari ini TUHAN telah mewujudkan
keselamatan kepada Israel.” 14 Dan Samuel berkata kepada
bangsa itu: ”Marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana.” 15 Lalu pergilah seluruh bangsa
itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan
TUHAN di Gilgal, dan mereka mempersembahkan di sana
korban keselamatan di hadapan TUHAN, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat.

12

rang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka
kami akan beribadah kepada-Mu. 11 Sesudah itu TUHAN
mengutus Yerubaal, Barak, Yefta dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga
kamu diam dengan tenteram. 12 Tetapi ketika kamu melihat, bahwa Nahas, raja bani Amon, mendatangi kamu,
maka kamu berkata kepadaku: Tidak, seorang raja harus
memerintah kami, padahal TUHAN, Allahmu, adalah rajamu. 13 Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya TUHAN telah mengangkat raja atasmu, 14 asal saja kamu takut akan TUHAN,
beribadah kepada-Nya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah TUHAN, dan baik kamu, maupun
raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti TUHAN,
Allahmu! 15 Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman
TUHAN dan kamu menentang titah TUHAN, maka tangan TUHAN akan melawan kamu dan melawan rajamu.
16
Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang
besar yang akan dilakukan TUHAN di depan matamu ini.
17
Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan
berseru kepada TUHAN, supaya Ia memberikan guruh
dan hujan. Lihatlah dan sadarlah, bahwa besar kejahatan
yang telah kamu lakukan itu di mata TUHAN dengan
meminta raja bagimu.” 18 Lalu berserulah Samuel kepada
TUHAN, maka TUHAN memberikan pada hari itu guruh
dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu
kepada TUHAN dan kepada Samuel. 19 Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel: ”Berdoalah untuk hambahambamu ini kepada TUHAN, Allahmu, supaya jangan
kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami, kami
menambah dosa kami dengan kejahatan ini.” 20 Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu: ”Jangan takut; memang
kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti TUHAN, melainkan beribadahlah kepada TUHAN dengan segenap hatimu. 21 Janganlah
menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak
berguna dan tidak dapat menolong karena semuanya itu
adalah kesia-siaan belaka. 22 Sebab TUHAN tidak akan
membuang umat-Nya, sebab nama-Nya yang besar. Bukankah TUHAN telah berkenan untuk membuat kamu
menjadi umat-Nya? 23 Mengenai aku, jauhlah dari padaku
untuk berdosa kepada TUHAN dengan berhenti mendoakan kamu; aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang
baik dan lurus. 24 Hanya takutlah akan TUHAN dan setialah beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu, sebab
ketahuilah, betapa besarnya hal-hal yang dilakukan-Nya
di antara kamu. 25 Tetapi jika kamu terus berbuat jahat,
maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu
itu.”

Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel: ”Telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu.
2
Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu; tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah
anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang
menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini.
3
Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku
di hadapan TUHAN dan di hadapan orang yang diurapiNya: Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan?
Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku
harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu.” 4 Jawab mereka: ”Engkau tidak memeras kami dan
engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan
engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun.”
5
Lalu berkatalah ia kepada mereka: ”TUHAN menjadi
saksi kepada kamu, dan orang yang diurapi-Nyapun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apaapa dalam tanganku.” Jawab mereka: ”Dia menjadi saksi.”
6
Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu: ”Tuhanlah
saksi, yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. 7 Maka
sebab itu, berdirilah supaya aku bersama-sama dengan
kamu berhakim di hadapan TUHAN mengenai segala perbuatan keselamatan TUHAN yang telah dikerjakan-Nya
kepadamu dan kepada nenek moyangmu. 8 Ketika Yakub
datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada TUHAN, maka TUHAN mengutus Musa dan Harun, yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir,
dan membiarkan mereka diam di tempat ini. 9 Tetapi
mereka melupakan TUHAN, Allah mereka, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan
Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja;
raja Moab, yang berperang melawan mereka. 10 Mereka
berseru-seru kepada TUHAN, katanya: Kami telah ber- dua tahun ia memerintah atas Israel. 2 Saul memilih tiga
dosa, sebab kami telah meninggalkan TUHAN dan beri- ribu orang dari antara orang Israel; dua ribu orang ada
badah kepada para Baal dan para Asytoret; maka seka- bersama-sama dengan Saul di Mikhmas dan di pegunungan
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9. 1 SAMUEL

Betel, sedang seribu orang ada bersama-sama dengan Yo- orang penjarah dari perkemahan orang Filistin dalam tiga
natan di Gibea Benyamin, tetapi selebihnya dari rakyat itu gerombolan: gerombolan yang satu mengambil jalan ke
disuruhnya pulang, masing-masing ke kemahnya. 3 Yonatan Ofra, ke daerah Syual; 18 gerombolan yang kedua mengmemukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ambil jalan ke Bet-Horon, dan gerombolan yang satu lagi
ada di Geba; dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lemKarena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh bah Zeboim arah ke padang gurun. 19 Seorang tukang besi
negeri, sebab pikirnya: ”Biarlah orang Ibrani mendengar- tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin
nya.” 4 Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar, berkata: ”Jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang
bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan atau tombak.” 20 Jadi semua orang Israel harus pergi keorang Filistin dan dengan demikian orang Israel dibenci pada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, belioleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu ungnya, kapaknya atau aritnya masing-masing-- 21 adapun
untuk mengikuti Saul ke Gilgal. 5 Adapun orang Filistin bayarannya ialah dua pertiga syikal untuk mata bajak dan
telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. beliung, dan sepertiga syikal untuk mengasah kapak dan
Dengan tiga ribu kereta, enam ribu orang pasukan ber- untuk memasang kusa-- 22 sehingga pada hari pertempuran
kuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut itu sebilah pedang atau lembingpun tidak terdapat pada
mereka bergerak maju dan berkemah di Mikhmas, di se- seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tebelah timur Bet-Awen. 6 Ketika dilihat orang-orang Israel, tapi Saul dan Yonatan, anaknya itu, masih mempunyainya.
bahwa mereka terjepit--sebab rakyat memang terdesak-- 23 Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar
maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bu- ke pelintasan gunung di Mikhmas.
kit batu, liang batu dan perigi; 7 malah ada orang Ibrani
yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah
Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada
Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh
bujang pembawa senjatanya: ”Mari kita menyeberang ke
8
rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu tudekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah
juh hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel.
sana.” Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahTetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah ranya. 2 Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon
9
kyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul
delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersamaberkata: ”Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban
sama dengan dia itu, kira-kira enam ratus orang banyakkeselamatan itu.” Lalu ia mempersembahkan korban banya. 3 Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas,
10
karan.
Baru saja ia habis mempersembahkan korban
anak Eli, imam TUHAN di Silo, dialah yang memakai baju
bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi meefod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang per11
nyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi
ginya Yonatan itu. 4 Di antara pelintasan-pelintasan bukit,
kata Samuel: ”Apa yang telah kauperbuat?” Jawab Saul:
yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan
”Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meningpengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah
galkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang
sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana: yang satu
telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul
bernama
Bozes, yang lain bernama Sene. 5 Ujung yang
di Mikhmas, 12 maka pikirku: Sebentar lagi orang Filissatu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikhmas, yang
tin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum
lain di sebelah selatan di tentangan Geba. 6 Berkatalah
memohonkan belas kasihan TUHAN; sebab itu aku memYonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu: ”Mari
beranikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran.”
kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang
13
Kata Samuel kepada Saul: ”Perbuatanmu itu bodoh.
yang tidak bersunat ini. Mungkin TUHAN akan bertinEngkau tidak mengikuti perintah TUHAN, Allahmu, yang
dak untuk kita, sebab bagi TUHAN tidak sukar untuk
diperintahkan-Nya kepadamu; sebab sedianya TUHAN mengmenolong, baik dengan banyak orang maupun dengan seokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya.
dikit orang.” 7 Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepada14
Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. TUHAN
nya: ”Lakukanlah niat hatimu itu; sungguh, aku sepakat.”
telah memilih seorang yang berkenan di hati-Nya dan TUHAN8
Kata Yonatan: ”Perhatikan, kita menyeberang ke dekat
telah menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya, karena
orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka.
engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan TUHAN 9
Apabila kata mereka kepada kita begini: Berhentilah,
kepadamu.” 15 Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi
sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di
dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa
tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka, 10 tetapi
barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu:
apabila kata mereka begini: Naiklah ke mari, maka kita
kira-kira enam ratus orang banyaknya. 16 Saul dan Yoakan naik, sebab kalau demikian TUHAN telah menyenatan, anaknya, dan rakyat yang ada bersama-sama derahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya
ngan mereka, tinggal di Geba-Benyamin, sedang orang
bagi
kita.” 11 Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri
Filistin berkemah di Mikhmas. 17 Maka keluarlah orangkepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang

14
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Filistin itu: ”Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lobanglobang tempat mereka bersembunyi.” 12 Orang-orang dari
pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya: ”Naiklah ke mari, maka kami
akan menghajar kamu.” Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya: ”Naiklah mengikuti aku, sebab TUHAN
telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel.”
13
Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas, dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. 14 Kekalahan yang pertama ini, yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu, besarnya kira-kira dua puluh orang dalam jarak
kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. 15 Lalu
timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarahpenjarah itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi
kegentaran yang dari Allah. 16 Ketika peninjau-peninjau
Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu--dan sesungguhnya, orang ramai seperti ombak berjalan ke sana ke mari-17
berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu: ”Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang
pergi dari pada kita.” Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. 18 Lalu
kata Saul kepada Ahia: ”Bawalah baju efod ke mari.” Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di
antara orang Israel. 19 Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu: ”Biarlah!” 20 Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu; dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan
pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. 21 Lagipula
orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang
Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan.
22
Bahkan, ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim, mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itupun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. 23 Demikianlah TUHAN menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu
meluas sampai lewat Bet-Awen. 24 Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya: ”Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum
aku membalas dendam terhadap musuhku.” Sebab itu tidak ada seorangpun dari rakyat yang memakan sesuatu.
25
Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan dan di
sana ada madu di tanah. 26 Ketika rakyat sampai ke hutan
itu, tampaklah ada di sana madu meleleh, tetapi tidak
ada seorangpun yang mencedoknya ke mulutnya dengan
tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. 27 Tetapi

Yonatan tidak mendengar, bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada
di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang
madu; kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. 28 Dan seorang
dari rakyat berbicara, katanya: ”Ayahmu telah menyuruh
rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh, katanya:
Terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini;
sebab itu rakyat letih lesu.” 29 Lalu kata Yonatan: ”Ayahku
mencelakakan negeri; coba lihat, bagaimana terangnya mataku, setelah aku merasai sedikit dari madu ini. 30 Apalagi,
jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan
bebas dari jarahan musuhnya, yang telah didapatnya! Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin.” 31 Dan pada hari itu mereka memukul kalah orang
Filistin dari Mikhmas sampai ke Ayalon. Rakyat sudah sangat letih lesu, 32 sebab itu rakyat menyambar jarahan; mereka mengambil kambing domba, lembu dan anak lembu,
menyembelihnya begitu saja di atas tanah, dan memakannya dengan darahnya. 33 Lalu diberitahukanlah kepada
Saul, demikian: ”Lihat, rakyat berdosa terhadap TUHAN
dengan memakannya dengan darahnya.” Dan ia berkata:
”Kamu berbuat khianat; gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar ke mari.” 34 Kata Saul pula: ”Berserakseraklah di antara rakyat dan katakan kepada mereka:
Setiap orang harus membawa lembunya atau dombanya
kepadaku; sembelihlah itu di sini, maka kamu boleh memakannya. Tetapi janganlah berdosa terhadap TUHAN
dengan memakannya dengan darahnya.” Lalu setiap orang
dari seluruh rakyat membawa serta pada malam itu lembunya, dan mereka menyembelihnya di sana. 35 Saul mendirikan mezbah bagi TUHAN; inilah mezbah yang mulamula sekali didirikannya bagi TUHAN. 36 Lagi kata Saul:
”Marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan
menjarahi mereka sampai fajar menyingsing dan janganlah
kita biarkan hidup seorangpun dari mereka.” Jawab mereka itu: ”Perbuatlah apa yang kaupandang baik.” Tetapi
imam berkata: ”Marilah kita dahulu tampil menghadap
Allah di sini.” 37 Saul bertanya kepada Allah: ”Bolehkah
aku mengejar orang Filistin itu? Akan Kauserahkankah
mereka ke dalam tangan orang Israel?” Tetapi pada hari
itu Ia tidak menjawab Saul. 38 Lalu kata Saul: ”Datanglah
ke mari, kamu segala pemuka rakyat; berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini. 39 Sebab
demi TUHAN yang hidup, yang menyelamatkan orang Israel, sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan, anakku, maka
ia pasti akan mati.” Tetapi seorangpun dari seluruh rakyat tidak ada yang menjawabnya. 40 Kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel: ”Kamu berdiri di sebelah yang satu dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain.” Lalu jawab rakyat kepada Saul:
”Perbuatlah apa yang kaupandang baik.” 41 Lalu berkatalah Saul: ”Ya, TUHAN, Allah Israel, mengapa Engkau
tidak menjawab hamba-Mu pada hari ini? Jika kesalahan
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itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya TUHAN,
Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim; tetapi jika kesalahan itu ada pada umat-Mu Israel, tunjukkanlah Tumim.”
Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput.
42
Kata Saul: ”Buanglah undi antara aku dan anakku Yonatan.” Lalu didapati Yonatan. 43 Kata Saul kepada Yonatan: ”Beritahukanlah kepadaku apa yang telah kauperbuat.” Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya:
”Memang, aku telah merasai sedikit madu dengan ujung
tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati.”
44
Kata Saul: ”Beginilah kiranya Allah menghukum aku,
bahkan lebih lagi dari pada itu. Sesungguhnya, Yonatan,
engkau harus mati.” 45 Tetapi rakyat berkata kepada Saul:
”Masakan Yonatan harus mati, dia yang telah mendapat
kemenangan yang besar ini di Israel? Jauhlah yang demikian! Demi TUHAN yang hidup, sehelai rambutpun
dari kepalanya takkan jatuh ke bumi! Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini.”
Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan, sehingga ia
tidak harus mati. 46 Maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin, dan orang Filistin itupun kembali ke
tempat kediamannya. 47 Setelah Saul mendapat jabatan
raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru
melawan segala musuhnya: melawan Moab, bani Amon,
Edom, raja-raja negeri Zoba dan orang Filistin. Dan ke
manapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. 48 Ia
melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. 49 Anak-anak
lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi dan Malkisua. Nama kedua anaknya yang perempuan: yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikhal. 50 Isteri Saul bernama
Ahinoam, anak Ahimaas. Panglima tentaranya bernama
Abner, anak Ner, paman Saul. 51 Kish, ayah Saul, dan
Ner, ayah Abner, adalah anak-anak Abiel. 52 Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Dan
semua pahlawan dan orang gagah perkasa, yang dilihat
Saul, dikumpulkannya kepadanya.

15

Berkatalah Samuel kepada Saul: ”Aku telah diutus oleh TUHAN untuk mengurapi engkau menjadi raja
atas Israel, umat-Nya; oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi
firman TUHAN. 2 Beginilah firman TUHAN semesta alam:
Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek
kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalanghalangi mereka, ketika orang Israel pergi dari Mesir. 3 Jadi
pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah
segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan
kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu,
lembu maupun domba, unta maupun keledai.” 4 Lalu Saul
memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim: ada dua ratus ribu orang pasukan berjalan
kaki dan sepuluh ribu orang Yehuda. 5 Setelah Saul sampai
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ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. 6 Berkatalah Saul kepada orang Keni:
”Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah
orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersamasama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan
persahabatanmu kepada semua orang Israel, ketika mereka
pergi dari Mesir?” Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari
tengah-tengah orang Amalek. 7 Lalu Saul memukul kalah
orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur, yang di
sebelah timur Mesir. 8 Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. 9 Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu
yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala
yang berharga: tidak mau mereka menumpas semuanya
itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang
buruk, itulah yang ditumpas mereka. 10 Lalu datanglah
firman TUHAN kepada Samuel, demikian: 11 ”Aku menyesal, karena Aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah
berbalik dari pada Aku dan tidak melaksanakan firmanKu.” Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada
TUHAN semalam-malaman. 12 Lalu Samuel bangun pagipagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel, demikian: ”Saul telah ke Karmel tadi dan
telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan; kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal.” 13 Ketika
Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya:
”Diberkatilah kiranya engkau oleh TUHAN; aku telah melaksanakan firman TUHAN.” 14 Tetapi kata Samuel: ”Kalau begitu apakah bunyi kambing domba, yang sampai
ke telingaku, dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?”
15
Jawab Saul: ”Semuanya itu dibawa dari pada orang
Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan
lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allahmu; tetapi selebihnya telah kami tumpas.” 16 Lalu berkatalah Samuel
kepada Saul: ”Sudahlah! Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan TUHAN kepadaku tadi malam.” Kata Saul kepadanya: ”Katakanlah.” 17 Sesudah itu
berkatalah Samuel: ”Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah TUHAN telah
mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? 18 TUHAN
telah menyuruh engkau pergi, dengan pesan: Pergilah,
tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek,
berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. 19 Mengapa engkau tidak mendengarkan
suara TUHAN? Mengapa engkau mengambil jarahan dan
melakukan apa yang jahat di mata TUHAN?” 20 Lalu kata
Saul kepada Samuel: ”Aku memang mendengarkan suara
TUHAN dan mengikuti jalan yang telah disuruh TUHAN
kepadaku dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. 21 Tetapi
rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan
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lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk mendengarnya, ia akan membunuh aku.” Firman TUHAN:
ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada ”Bawalah seekor lembu muda dan katakan: Aku datang
TUHAN, Allahmu, di Gilgal.” 22 Tetapi jawab Samuel: ”Apa- untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN. 3 Kemudian
kah TUHAN itu berkenan kepada korban bakaran dan undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu Aku akan
korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan su- memberitahukan kepadamu apa yang harus kauperbuat.
ara TUHAN? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik dari Urapilah bagi-Ku orang yang akan Kusebut kepadamu.”
pada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik dari 4 Samuel berbuat seperti yang difirmankan TUHAN dan tipada lemak domba-domba jantan. 23 Sebab pendurhakaan balah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang
adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan ada- mendapatkannya dengan gemetar dan berkata: ”Adakah
lah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Ka- kedatanganmu ini membawa selamat?” 5 Jawabnya: ”Ya,
rena engkau telah menolak firman TUHAN, maka Ia telah benar! Aku datang untuk mempersembahkan korban kemenolak engkau sebagai raja.” 24 Berkatalah Saul kepada pada TUHAN. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah deSamuel: ”Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi ti- ngan daku ke upacara pengorbanan ini.” Kemudian ia mengtah TUHAN dan perkataanmu; tetapi aku takut kepada uduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengunrakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. dang mereka ke upacara pengorbanan itu. 6 Ketika mereka
25
Maka sekarang, ampunilah kiranya dosaku; kembalilah itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya: ”Sungbersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyem- guh, di hadapan TUHAN sekarang berdiri yang diurapibah kepada TUHAN.” 26 Tetapi jawab Samuel kepada Saul: Nya.” 7 Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: ”Ja”Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, nganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi,
sebab engkau telah menolak firman TUHAN; sebab itu sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat maTUHAN telah menolak engkau, sebagai raja atas Israel.” nusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di
27
Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul meme- depan mata, tetapi TUHAN melihat hati.” 8 Lalu Isai megang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. 28 Kemudian manggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Saberkatalah Samuel kepadanya: ”TUHAN telah mengoyakkanmuel, tetapi Samuel berkata: ”Orang inipun tidak dipilih
dari padamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan te- TUHAN.” 9 Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi
lah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik dari Samuel berkata: ”Orang inipun tidak dipilih TUHAN.”
padamu. 29 Lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdusta dan 10 Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di
Ia tidak tahu menyesal; sebab Ia bukan manusia yang ha- depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai: ”Serus menyesal.” 30 Tetapi kata Saul: ”Aku telah berdosa; muanya ini tidak dipilih TUHAN.” 11 Lalu Samuel berkata
tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di kepada Isai: ”Inikah anakmu semuanya?” Jawabnya: ”Madepan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. sih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan
Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan kambing domba.” Kata Samuel kepada Isai: ”Suruhlah mesujud menyembah kepada TUHAN, Allahmu.” 31 Sesudah manggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan, sebelum
itu kembalilah Samuel mengikuti Saul. Dan Saul sujud ia datang ke mari.” 12 Kemudian disuruhnyalah menjemmenyembah kepada TUHAN. 32 Lalu berkatalah Samuel: put dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan paras”Bawa ke mari Agag, raja Amalek itu.” Dengan gembira nya elok. Lalu TUHAN berfirman: ”Bangkitlah, urapilah
Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya: ”Sesungguhnya, ke- dia, sebab inilah dia.” 13 Samuel mengambil tabung tanduk
pahitan maut telah lewat.” 33 Tetapi kata Samuel: ”Seperti yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengahpedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak,tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya
demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuanberkuasalah Roh TUHAN atas Daud. Lalu berangkatlah
perempuan.” Sesudah itu Samuel mencincang Agag di ha- Samuel menuju Rama. 14 Tetapi Roh TUHAN telah mundapan TUHAN di Gilgal. 34 Kemudian Samuel pergi ke dur dari pada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh
Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya, di Gibea-Saul. 35 Sampai
jahat yang dari pada TUHAN. 15 Lalu berkatalah hambahari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel hamba Saul kepadanya: ”Ketahuilah, roh jahat yang dari
berdukacita karena Saul. Dan TUHAN menyesal, karena pada Allah mengganggu engkau; 16 baiklah tuanku meniIa menjadikan Saul raja atas Israel.
tahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang dari
pada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi,
Berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: ”Berapa lama
maka engkau merasa nyaman.” 17 Berkatalah Saul kepada
lagi engkau berdukacita karena Saul? Bukankah ia tehamba-hambanya itu: ”Carilah bagiku seorang yang dalah Kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tanpat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku.”
dukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus eng- 18
Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya: ”Sesungkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anakguhnya, aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai,
2
anaknya telah Kupilih seorang raja bagi-Ku.” Tetapi Saorang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang
muel berkata: ”Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul

16
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pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, yang pandai bicara, elok perawakannya; dan TUHAN menyertai
dia.” 19 Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan: ”Suruhlah kepadaku anakmu Daud, yang ada
pada kambing domba itu.” 20 Lalu Isai mengambil seekor
keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak
kambing, maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan
perantaraan Daud, anaknya. 21 Demikianlah Daud sampai
kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. 22 Sebab
itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan: ”Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka
kepadanya.” 23 Dan setiap kali apabila roh yang dari pada
Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya; Saul merasa lega dan nyaman,
dan roh yang jahat itu undur dari padanya.

17

Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang; mereka berkumpul di Sokho yang di tanah Yehuda
dan berkemah antara Sokho dan Azeka di Efes-Damim.
2
Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di Lembah Tarbantin; mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. 3 Orang Filistin
berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. 4 Lalu
tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat, dari Gat. Tingginya enam hasta
sejengkal. 5 Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia
memakai baju zirah yang bersisik; berat baju zirah ini
lima ribu syikal tembaga. 6 Dia memakai penutup kaki
dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. 7 Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan
mata tombaknya itu enam ratus syikal besi beratnya. Dan
seorang pembawa perisai berjalan di depannya. 8 Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada
mereka: ”Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan
perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia
turun mendapatkan daku. 9 Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu; tetapi jika aku dapat mengungguli dia
dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba
kami dan takluk kepada kami.” 10 Pula kata orang Filistin
itu: ”Aku menantang hari ini barisan Israel; berikanlah
kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan
seorang.” 11 Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. 12 Daud adalah anak seorang
dari Efrata, dari Betlehem-Yehuda, yang bernama Isai.
Isai mempunyai delapan anak laki-laki. Pada zaman Saul
orang itu telah tua dan lanjut usianya. 13 Ketiga anak Isai
yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul;
nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab,
anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak
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yang ketiga adalah Syama. 14 Daudlah yang bungsu. Jadi
ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul.
15
Tetapi Daud selalu pulang dari pada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. 16 Orang Filistin
itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari.
Demikianlah ia tampil ke depan empat puluh hari lamanya. 17 Isai berkata kepada Daud, anaknya: ”Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seefa dan roti yang
sepuluh ini; bawalah cepat-cepat ke perkemahan, kepada
kakak-kakakmu. 18 Dan baiklah sampaikan keju yang sepuluh ini kepada kepala pasukan seribu. Tengoklah apakah
kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda
dari mereka. 19 Saul dan mereka itu dan semua orang
Israel ada di Lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin.” 20 Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga,
lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. 21 Orang Israel dan orang Filistin
itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. 22 Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan
meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan; sesampai
di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah
mereka selamat. 23 Sedang ia berbicara dengan mereka,
tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang
Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya.
24
Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka dari padanya dengan sangat ketakutan. 25 Berkatalah
orang-orang Israel itu: ”Sudahkah kamu lihat orang yang
maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan
orang Israel! Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar, raja akan memberikan
anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel.” 26 Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya: ”Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang
mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan
cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan dari
pada Allah yang hidup?” 27 Rakyat itupun menjawabnya
dengan perkataan tadi: ”Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia.” 28 Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada
orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud
sambil berkata: ”Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kautinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor
itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan
kejahatan hatimu: engkau datang ke mari dengan maksud melihat pertempuran.” 29 Tetapi jawab Daud: ”Apa
yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja!” 30 Lalu berpalinglah ia dari padanya kepada orang lain dan mena-
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nyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. 31 Terdengarlah kepada orang perkataan
yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada
Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. 32 Berkatalah
Daud kepada Saul: ”Janganlah seseorang menjadi tawar
hati karena dia; hambamu ini akan pergi melawan orang
Filistin itu.” 33 Tetapi Saul berkata kepada Daud: ”Tidak
mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia
sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit.” 34 Tetapi
Daud berkata kepada Saul: ”Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, yang menerkam seekor domba dari kawanannya, 35 maka aku mengejarnya, menghajarnya dan
melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila
ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. 36 Baik singa
maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan
orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti
salah satu dari pada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari pada Allah yang hidup.” 37 Pula kata
Daud: ”TUHAN yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku
dari tangan orang Filistin itu.” Kata Saul kepada Daud:
”Pergilah! TUHAN menyertai engkau.” 38 Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong
tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. 39 Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar
baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab
belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada
Saul: ”Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya.” Kemudian ia menanggalkannya. 40 Lalu Daud mengambil tongkatnya di
tangannya, dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang
licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang
Filistin itu. 41 Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. 42 Ketika orang Filistin itu menujukan pandangnya
ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya.
43
Orang Filistin itu berkata kepada Daud: ”Anjingkah
aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?” Lalu
demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud.
44
Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud: ”Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada
burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang
di padang.” 45 Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin
itu: ”Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan
nama TUHAN semesta alam, Allah segala barisan Israel
yang kautantang itu. 46 Hari ini juga TUHAN akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan menga-

lahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu;
hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat
tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan
kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu,
bahwa Israel mempunyai Allah, 47 dan supaya segenap jemaah ini tahu, bahwa TUHAN menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan
Tuhanlah pertempuran dan Iapun menyerahkan kamu ke
dalam tangan kami.” 48 Ketika orang Filistin itu bergerak
maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari
ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu; 49 lalu
Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka
kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam
ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya
ke tanah. 50 Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu; ia mengalahkan orang
Filistin itu dan membunuhnya, tanpa pedang di tangan.
51
Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya; diambilnyalah pedangnya, dihunusnya
dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin
melihat, bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. 52 Maka bangkitlah orang-orang Israel dan
Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang
Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron.
Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim, sampai Gat dan sampai
Ekron. 53 Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan
mereka. 54 Dan Daud mengambil kepala orang Filistin
yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem,
tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. 55 Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang
Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya: ”Anak siapakah orang muda itu, Abner?” Jawab
Abner: ”Demi tuanku hidup, ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu.” 56 Kemudian raja berkata: ”Tanyakanlah, anak
siapakah orang muda itu.” 57 Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala
orang Filistin itu masih ada di tangannya. 58 Kata Saul
kepadanya: ”Anak siapakah engkau, ya orang muda?” Jawab Daud: ”Anak hamba tuanku, Isai, orang Betlehem
itu.”
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Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud; dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. 2 Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. 3 Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena
ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 4 Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya, dan memberikannya
kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, pa-
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nahnya dan ikat pinggangnya. 5 Daud maju berperang dan suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau;
selalu berhasil ke mana juga Saul menyuruhnya, sehingga maka sebab itu, jadilah engkau menantu raja.” 23 Lalu para
Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini di- pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud,
pandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai- tetapi Daud menjawab: ”Perkara ringankah pada pemanpegawai Saul. 6 Tetapi pada waktu mereka pulang, ke- danganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang
tika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, yang miskin dan rendah?” 24 Para pegawai Saul memberikeluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel tahukan kepada raja, katanya: ”Demikianlah jawab yang
menyongsong raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari diberi Daud.” 25 Kemudian berkatalah Saul: ”Beginilah
dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan kamu katakan kepada Daud: Raja tidak menghendaki mas
membunyikan gerincing; 7 dan perempuan yang menari- kawin selain dari seratus kulit khatan orang Filistin sebanari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya: ”Saul meng- gai pembalasan kepada musuh raja.” Saul bermaksud unalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa.” tuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin.
8
Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat; dan perka- 26 Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu
taan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya: ”Kepada kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja.
Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepa- Waktunya belum genap, 27 tetapi Daud sudah bersiap, ia
daku diperhitungkannya beribu-ribu; akhir-akhirnya jabatan pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang
raja itupun jatuh kepadanya.” 9 Sejak hari itu maka Saul se- Filistin itu dua ratus orang serta membawa kulit khatan
lalu mendengki Daud. 10 Keesokan harinya roh jahat yang mereka; dan dalam jumlah yang genap diberikan merekadari pada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kera- lah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi mesukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi nantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikhal, anaknya,
seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. kepadanya menjadi isterinya. 28 Lalu mengertilah Saul dan
11
Saul melemparkan tombak itu, karena pikirnya: ”Ba- tahulah ia, bahwa TUHAN menyertai Daud, dan bahwa seiklah aku menancapkan Daud ke dinding.” Tetapi Daud luruh orang Israel mengasihi Daud. 29 Maka makin takutmengelakkannya sampai dua kali. 12 Saul menjadi takut lah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud
kepada Daud, karena TUHAN menyertai Daud, sedang seumur hidupnya. 30 Apabila raja-raja orang Filistin maju
dari pada Saul Ia telah undur. 13 Sebab itu Saul menja- berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud
uhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya
kepala pasukan seribu, sehingga ia berada di depan dalam sangat masyhur.
segala gerakan tentara. 14 Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab TUHAN menyertai dia. 15 Ketika dilihat
Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan keSaul, bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. Te16
padanya; tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda
tapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud, 2 sehingga
mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan meYonatan
memberitahukan kepada Daud: ”Ayahku Saul
reka. 17 Berkatalah Saul kepada Daud: ”Ini dia anakku
berikhtiar untuk membunuh engkau; oleh sebab itu, hatiperempuan yang tertua, Merab; dia akan kuberikan kehatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan
padamu menjadi isterimu, hanya jadilah bagiku seorang
dan bersembunyilah di sana. 3 Aku akan keluar dan beryang gagah perkasa dan lakukanlah perang TUHAN.” Sediri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku
bab pikir Saul: ”Janganlah tanganku memukul dia, tetapi
akan berbicara dengan ayahku perihalmu; aku akan melibiarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin.” 18 Tetapi
hat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya keDaud berkata kepada Saul: ”Siapakah aku dan siapakah
padamu.” 4 Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang
sanak saudaraku, kaum ayahku, di antara orang Israel, seDaud kepada Saul, ayahnya, katanya: ”Janganlah raja berhingga aku menjadi menantu raja?” 19 Tetapi ketika tiba
buat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berwaktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu, kebuat dosa terhadapmu; bukankah apa yang diperbuatnya
pada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada
sangat baik bagimu! 5 Ia telah mempertaruhkan nyawanya
Adriel, orang Mehola, menjadi isterinya. 20 Tetapi Mikhal,
dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan TUHAN teanak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud; ketika
lah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh
hal itu diberitahukan kepada Saul, maka iapun menyeIsrael. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karetujuinya; 21 sebab pikir Saul: ”Baiklah Mikhal kuberikan
nanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap
kepadanya; biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan bidarah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud
arlah tangan orang Filistin memukul dia!” Lalu berkatatanpa alasan?” 6 Saul mendengarkan perkataan Yonatan
lah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya: ”Pada hari
dan Saul bersumpah: ”Demi TUHAN yang hidup, ia tiini engkau boleh menjadi menantuku.” 22 Lagi Saul memedak akan dibunuh.” 7 Lalu Yonatan memanggil Daud dan
rintahkan kepada para pegawainya: ”Katakanlah kepada
Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu.
Daud dengan diam-diam, demikian: Sesungguhnya, raja
Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja pada-
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nya seperti dahulu. 8 Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin; ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. 9 Tetapi roh jahat yang
dari pada TUHAN hinggap pada Saul, ketika ia duduk di
rumahnya, dengan tombaknya di tangannya; dan Daud sedang main kecapi. 10 Lalu Saul berikhtiar menancapkan
Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan
luputlah ia pada malam itu. 11 Kemudian Saul mengirim
orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamatamatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikhal, isteri Daud, memberitahukan kepadanya, demikian: ”Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh.” 12 Lalu Mikhal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan
diri dan luputlah ia. 13 Sesudah itu Mikhal mengambil
terafim dan menaruhnya di tempat tidur; ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. 14 Lalu Saul mengirim orang-orang
suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu
berkata: ”Ia sakit.” 15 Sesudah itu Saul mengirim orangorang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya: ”Bawalah dia di atas tempat tidur itu ke mari, supaya ia dibunuh.” 16 Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan
tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. 17 Berkatalah Saul
kepada Mikhal: ”Mengapa engkau menipu aku demikian
itu dan melepas musuhku pergi, sehingga ia luput?” Tetapi jawab Mikhal kepada Saul: ”Ia berkata kepadaku:
Biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau?” 18 Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian
pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah
mereka di Nayot. 19 Ketika diberitahukan kepada Saul, demikian: ”Ketahuilah, Daud ada di Nayot, dekat Rama,”
20
maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan
nabi kepenuhan, dengan dikepalai oleh Samuel. Dan Roh
Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga
merekapun kepenuhan seperti nabi. 21 Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul; ia mengirim orang-orang suruhan
yang lain, tetapi orang-orang itupun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan,
rombongan yang ketiga, dan orang-orang inipun juga kepenuhan. 22 Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya
ke dekat perigi besar yang di Sekhu, bertanyalah ia, katanya: ”Di mana Samuel dan Daud?” Jawab orang: ”Ada di
Nayot, dekat Rama.” 23 Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot,
dekat Rama dan pada diapun hinggaplah Roh Allah, dan
selama ia melanjutkan perjalanannya ia kepenuhan seperti
nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. 24 Iapun

menanggalkan pakaiannya, dan iapun juga kepenuhan di
depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehariharian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang
berkata: ”Apakah juga Saul termasuk golongan nabi?”

20

Maka larilah Daud dari Nayot, dekat Rama; sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata: ”Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku
terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku?”
2
Tetapi Yonatan berkata kepadanya: ”Jauhlah yang demikian itu! engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah,
ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku.
Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin!” 3 Tetapi Daud menjawab, katanya:
”Ayahmu tahu benar, bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya: Tidak boleh Yonatan mengetahui hal
ini, nanti ia bersusah hati. Namun, demi TUHAN yang
hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya
antara aku dan maut.” 4 Yonatan berkata kepada Daud:
”Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu.” 5 Lalu kata Daud kepada Yonatan: ”Kautahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan
bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku
pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa
petang. 6 Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kaukatakan: Daud telah meminta dengan sangat kepadaku
untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya, karena
di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap
kaumnya. 7 Jika begini dikatakannya: Baiklah! maka
hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah, bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. 8 Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan TUHAN dengan
hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau
sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?” 9 Tetapi jawab Yonatan:
”Jauhlah yang demikian itu! Sebab jika kuketahui dengan
pasti, bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk
mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?” 10 Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan: ”Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku, apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?”
11
Kata Yonatan kepada Daud: ”Marilah kita keluar ke padang.” Maka keluarlah keduanya ke padang. 12 Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud: ”Demi TUHAN, Allah Israel,
besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa
perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud,
masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan
memberitahukannya kepadamu? 13 Tetapi apabila ayahku
memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu,
beginilah kiranya TUHAN menghukum Yonatan, bahkan
lebih lagi dari pada itu, sekiranya aku tidak menyatakan-
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nya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga
engkau dapat berjalan dengan selamat. TUHAN kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai ayahku dahulu. 14 Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan
menunjukkan kepadaku kasih setia TUHAN? Tetapi jika
aku sudah mati, 15 janganlah engkau memutuskan kasih
setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan
apabila TUHAN melenyapkan setiap orang dari musuh
Daud dari muka bumi, 16 janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya TUHAN menuntut balas dari pada musuh-musuh Daud.” 17 Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya
sendiri. 18 Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya: ”Besok bulan baru; maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. 19 Tetapi lusa
engkau pasti akan dicari; engkau harus datang ke tempat
engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah
dekat bukit batu. 20 Maka aku akan memanahkan tiga
anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. 21 Dan ketahuilah, aku akan menyuruh
bujangku: Pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika
tegas kukatakan kepada bujang itu: Lihat anak-anak panah itu lebih ke mari, ambillah! --maka datanglah, sebab, demi TUHAN yang hidup, engkau selamat dan tidak
ada bahaya apa-apa. 22 Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu: Lihat anak-anak panah itu lebih ke
sana! --maka pergilah, sebab TUHAN menyuruh engkau
pergi. 23 Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku
dan engkau, sesungguhnya, TUHAN ada di antara aku
dan engkau sampai selamanya.” 24 Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah
raja pada meja untuk makan. 25 Raja duduk di tempatnya
seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan
dia, Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. 26 Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari
itu, sebab pikirnya: ”Barangkali ada sesuatu yang terjadi
kepadanya; mungkin ia tidak tahir; ya, tentu ia tidak tahir.” 27 Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari
yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan, anaknya: ”Mengapa anak
Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini?”
28
Jawab Yonatan kepada Saul: ”Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem, 29 katanya:
Biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan
bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah
yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudarasaudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan
raja.” 30 Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya: ”Anak sundal yang kurang ajar! Bukankah aku tahu, bahwa engkau telah memilih pihak anak
Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu?
31
Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka
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bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati.” 32 Tetapi Yonatan menjawab
Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya: ”Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?” 33 Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan, bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. 34 Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan
kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua
bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah
hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud.
35
Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersamasama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada
Daud. 36 Berkatalah ia kepada budaknya: ”Larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan.” Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak
panah lewat kepala budak itu. 37 Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak
itu, katanya: ”Bukankah anak panah itu lebih ke sana?”
38
Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu:
”Ayo, cepat, jangan berdiri saja!” Lalu budak Yonatan
memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya.
39
Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan
dan Daudlah yang mengetahui hal itu. 40 Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia, dan berkata kepadanya: ”Pergilah, bawalah ke
kota.” 41 Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud
dari sebelah bukit batu; ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah tiga kali. Mereka bercium-ciuman
dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan
diri. 42 Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud: ”Pergilah dengan selamat; bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama TUHAN, demikian: TUHAN akan ada di
antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan
keturunanmu sampai selamanya.” (20-43) Setelah itu bangunlah Daud dan pergi; dan Yonatanpun pulang ke kota.
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Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelekh, imam
itu. Dengan gemetar Ahimelekh pergi menemui Daud dan
berkata kepadanya: ”Mengapa engkau seorang diri dan
tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?” 2 Jawab
Daud kepada imam Ahimelekh: ”Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku: Siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu
dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orangorangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. 3 Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku lima
roti atau apapun yang ada.” 4 Lalu jawab imam itu kepada
Daud: ”Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus
yang ada; asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan.” 5 Daud menjawab imam itu, katanya
kepadanya: ”Memang, kami tidak diperbolehkan bergaul
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dengan perempuan, seperti sediakala apabila aku maju
berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada
perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya.” 6 Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian; roti itu biasa diangkat orang dari hadapan
TUHAN, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi
roti baru. 7 Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul, yang dikhususkan melayani TUHAN;
namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembalagembala Saul. 8 Berkatalah Daud kepada Ahimelekh: ”Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab
baik pedangku maupun senjataku, tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak.” 9 Kemudian berkatalah
imam itu: ”Pedang Goliat, orang Filistin, yang kaupukul
kalah di Lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah; yang lain tidak ada, hanya
ini.” Kata Daud: ”Tidak ada yang seperti itu; berikanlah
itu kepadaku.” 10 Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia
pada hari itu juga dari Saul; sampailah ia kepada Akhis,
raja kota Gat. 11 Pegawai-pegawai Akhis berkata kepada
tuannya: ”Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah
tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari, demikian: Saul mengalahkan beribu-ribu
musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa?” 12 Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada
Akhis, raja kota Gat itu. 13 Sebab itu ia berlaku seperti
orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka; ia menggores-gores
pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. 14 Lalu berkatalah Akhis kepada para pegawainya:
”Tidakkah kamu lihat, bahwa orang itu gila? Mengapa
kamu membawa dia kepadaku? 15 Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya
ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang
demikian masuk ke rumahku?”
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Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua
Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. 2 Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang
yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada
kira-kira empat ratus orang. 3 Dari sana Daud pergi ke
Mizpa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab:
”Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku
tahu, apa yang dilakukan Allah kepadaku.” 4 Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. 5 Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud: ”Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda.” Lalu pergilah Daud dan masuk

ke hutan Keret. 6 Hal itu terdengar oleh Saul, sebab Daud
dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang
duduk di bawah pohon tamariska di bukit, dengan tombaknya di tangan dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. 7 Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang
berdiri di dekatnya: ”Cobalah dengar, ya orang-orang Benyamin! Apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur, apakah ia
akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan seribu dan atas pasukan seratus, 8 sehingga kamu
sekalian mengadakan persepakatan melawan aku dan tidak ada seorangpun yang menyatakan kepadaku, bahwa
anakku mengikat diri dengan anak Isai itu? Tidak ada
seorangpun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang
menyatakan kepadaku, bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini.” 9 Lalu menjawablah Doeg, orang Edom itu, yang
berdiri dekat para pegawai Saul, katanya: ”Telah kulihat,
bahwa anak Isai itu datang ke Nob, kepada Ahimelekh
bin Ahitub. 10 Ia menanyakan TUHAN bagi Daud dan
memberikan bekal kepadanya; juga pedang Goliat, orang
Filistin itu, diberikannya kepadanya.” 11 Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelekh bin Ahitub, imam itu, bersamasama dengan seluruh keluarganya, para imam yang di Nob;
dan datanglah sekaliannya menghadap raja. 12 Kata Saul:
”Cobalah dengar, ya anak Ahitub!” Jawabnya: ”Ya, tuanku.” 13 Kemudian bertanyalah Saul kepadanya: ”Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan
pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga
ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini?” 14 Lalu Ahimelekh menjawab raja: ”Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya
seperti Daud, apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu, dan dihormati dalam rumahmu? 15 Bukan ini
pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali
tidak! Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya
itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar.”
16
Tetapi raja berkata: ”Engkau mesti dibunuh, Ahimelekh, engkau dan seluruh keluargamu.” 17 Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya: ”Majulah dan bunuhlah para imam TUHAN itu sebab mereka
membantu Daud; sebab walaupun mereka tahu, bahwa ia
melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku.” Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam TUHAN itu.
18
Lalu berkatalah raja kepada Doeg: ”Majulah engkau
dan paranglah para imam itu.” Maka majulah Doeg, orang
Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh
pada hari itu delapan puluh lima orang, yang memakai
baju efod dari kain lenan. 19 Juga penduduk Nob, kota
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imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang; laki-laki
maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai dan domba dibunuhnya dengan
mata pedang. 20 Tetapi seorang anak Ahimelekh bin Ahitub, namanya Abyatar luput; ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. 21 Ketika Abyatar memberitahukan kepada
Daud, bahwa Saul telah membunuh para imam TUHAN,
22
berkatalah Daud kepada Abyatar: ”Memang pada hari
itu juga ketika Doeg, orang Edom itu, ada di sana, aku telah tahu, bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada
Saul. Akulah sebab utama dari pada kematian seluruh keluargamu. 23 Tinggallah padaku, janganlah takut; sebab
siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku; di dekatku engkau aman.”
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Diberitahukanlah kepada Daud, begini: ”Ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan
menjarah tempat-tempat pengirikan.” 2 Lalu bertanyalah
Daud kepada TUHAN: ”Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu?” Jawab TUHAN kepada Daud:
”Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila.” 3 Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya: ”Ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah
dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin.” 4 Lalu bertanya pulalah Daud kepada TUHAN, maka TUHAN menjawab
dia, firman-Nya: ”Bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab
Aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu.” 5 Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya
ke Kehila; ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan
penduduk Kehila. 6 Ketika Abyatar bin Ahimelekh melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. 7 Kepada Saul diberitahukan,
bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul:
”Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab
dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang ia telah mengurung dirinya.” 8 Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. 9 Ketika diketahui
Daud, bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada imam Abyatar: ”Bawalah efod itu ke mari.”
10
Berkatalah Daud: ”TUHAN, Allah Israel, hamba-Mu ini
telah mendengar kabar pasti, bahwa Saul berikhtiar untuk
datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena
aku. 11 Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? TUHAN,
Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu
ini.” Jawab TUHAN: ”Ia akan datang.” 12 Kemudian bertanyalah Daud: ”Akan diserahkan oleh warga-warga kota
Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan
Saul?” Firman TUHAN: ”Akan mereka serahkan.” 13 Lalu

9. 1 SAMUEL
bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira enam ratus orang banyaknya, mereka keluar dari Kehila dan pergi
ke mana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan, bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. 14 Maka Daud
tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan.
Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. 15 Daud takut, karena
Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, 16 maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di
Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah
17
dan berkata kepadanya: ”Janganlah takut, sebab tangan
ayahku Saul tidak akan menangkap engkau; engkau akan
menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang
demikian itu.” 18 Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan TUHAN. Dan Daud tinggal di Koresa,
tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. 19 Tetapi beberapa
orang Zif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata:
”Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakhila, di sebelah selatan
padang belantara. 20 Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang; tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja.” 21 Berkatalah
Saul: ”Diberkatilah kiranya kamu oleh TUHAN, karena
kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. 22 Baiklah pergi,
carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana
ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana; sebab telah dikatakan orang kepadaku, bahwa ia sangat cerdik. 23 Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan
kabar yang pasti; dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya, jika ia ada di dalam negeri,
maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang
Yehuda.” 24 Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif, mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang
gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. 25 Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari
Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud, lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon.
Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang
gurun Maon; 26 Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini
dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah
sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul; tetapi Saul
dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud
serta orang-orangnya untuk menangkap mereka, 27 ketika
seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan: ”Segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri.”
28
Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut
tempat itu: Gunung Batu Keluputan. 29 (24-1) Daud pergi
dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi.
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24(24-2) Ketika Saul pulang sesudah memburu orang

perjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku
16
Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya, demikian: ”Ke- dengan melepaskan aku dari tanganmu.” (24-17) Setelah
tahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi.” 2 (24-3) Ke- Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul,
Semudian Saul mengambil tiga ribu orang yang terpilih dari berkatalah Saul: ”Suaramukah itu, ya anakku Daud?”
17
sudah
itu
dengan
suara
nyaring
menangislah
Saul.
(24seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orangorangnya di gunung batu Kambing Hutan. 3 (24-4) Ia sam- 18) Katanya kepada Daud: ”Engkau lebih benar dari pada
pai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku,
18
ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. (24-19)
hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian Telah kautunjukkan pada hari ini, betapa engkau telah
belakang gua itu. 4 (24-5) Lalu berkatalah orang-orangnya melakukan yang baik kepadaku: walaupun TUHAN telah
kepada Daud: ”Telah tiba hari yang dikatakan TUHAN ke- menyerahkan19aku ke dalam tanganmu, engkau tidak mempadamu: Sesungguhnya, Aku menyerahkan musuhmu ke bunuh aku. (24-20) Apabila seseorang mendapat musuhdalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang nya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat?
ganti
kaupandang baik.” Maka Daud bangun, lalu memotong TUHAN kiranya membalaskan kepadamu kebaikan
20
5
(24-21)
apa
yang
kaulakukan
kepadaku
pada
hari
ini.
punca jubah Saul dengan diam-diam. (24-6) Kemudian
berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu, bahwa engkau
jabatan raja Israel akan tetap kopunca Saul; 6 (24-7) lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya:pasti menjadi raja dan 21
koh
dalam
tanganmu.
(24-22) Oleh sebab itu, bersum”Dijauhkan Tuhanlah kiranya dari padaku untuk melakukan
pahlah
kepadaku
demi
TUHAN,
bahwa engkau tidak akan
hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang dimelenyapkan
keturunanku
dan
tidak
akan menghapuskan
urapi TUHAN, yakni menjamah dia, sebab dialah orang
22
7
namaku
dari
kaum
keluargaku.”
(24-23)
Lalu bersumpahyang diurapi TUHAN.” (24-8) Dan Daud mencegah oranglah
Daud
kepada
Saul.
Kemudian
pulanglah
Saul ke ruorangnya dengan perkataan itu; ia tidak mengizinkan memahnya,
sedang
Daud
dan
orang-orangnya
pergi
ke kubu
reka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah
gunung.
bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. 8 (24-9) Kemudian bangunlah Daud, ia keluar
dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang,
katanya: ”Tuanku raja!” Saul menoleh ke belakang, lalu
Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. 9 (24-10) Lalu berkatalah Daud kepada Saul:
”Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang
yang mengatakan: Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan
celakamu? 10 (24-11) Ketahuilah, pada hari ini matamu
sendiri melihat, bahwa TUHAN sekarang menyerahkan
engkau ke dalam tanganku dalam gua itu; ada orang yang
telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku: Aku tidak akan
menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi
TUHAN. 11 (24-12) Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini! Sebab dari
kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan
tidak membunuh engkau, dapatlah kauketahui dan kaulihat, bahwa tanganku bersih dari pada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap
engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk
mencabut nyawaku. 12 (24-13) TUHAN kiranya menjadi
hakim di antara aku dan engkau, TUHAN kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau; 13 (24-14) seperti peribahasa orang tua-tua
mengatakan: Dari orang fasik timbul kefasikan. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. 14 (24-15) Terhadap
siapakah raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kaukejar? Anjing mati! Seekor kutu saja! 15 (24-16) Sebab itu
TUHAN kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara
aku dan engkau; Dia kiranya memperhatikannya, mem-
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Dan matilah Samuel; seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di
Rama. Dan Daud berkemas, lalu pergi ke padang gurun Paran. 2 Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon,
yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya: ia mempunyai tiga ribu ekor domba dan seribu
ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu
domba-dombanya. 3 Nama orang itu Nabal dan nama isterinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi
laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. 4 Ketika didengar Daud di padang gurun,
bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya,
5
maka Daud menyuruh sepuluh orang dan kepada orangorang itu Daud berkata: ”Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku
6
dan sampaikanlah salam ini kepadanya: Selamat! Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. 7 Baru-baru ini aku mendengar
bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba.
Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak
kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang dari pada
mereka selama mereka ada di Karmel. 8 Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan
kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat
belas kasihanmu; bukankah kami ini datang pada hari
raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada
anakmu Daud apa yang ada padamu.” 9 Ketika orang-orang
Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal
atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada me-
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reka, kemudian mereka menanti. 10 Tetapi Nabal menja- nlah ia: Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku,
wab anak buah Daud itu, katanya: ”Siapakah Daud? Sia- hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang tuanku supakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak ruh. 26 Oleh sebab itu, tuanku, demi TUHAN yang hihamba-hamba yang lari dari tuannya. 11 Masakan aku dup dan demi hidupmu yang dicegah TUHAN dari pada
mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang melakukan hutang darah dan dari pada bertindak sendiri
kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk membe- dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Narikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari bal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap
mana mereka datang?” 12 Lalu orang-orang Daud itu ber- tuanku! 27 Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kebalik pulang dan setelah sampai, mereka memberitahukan pada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada
kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. orang-orang yang mengikuti tuanku. 28 Ampunilah kira13
Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya: ”Kamu
nya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah TUHAN
masing-masing, sandanglah pedang!” Lalu mereka masing- akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, kamasing menyandang pedangnya; Daud sendiripun menyan- rena tuanku ini melakukan perang TUHAN dan tidak ada
dang pedangnya. Sesudah itu kira-kira empat ratus orang yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. 29 Jika sekimaju mengikuti Daud, sedang dua ratus orang tinggal ranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin menmenjaga barang-barang. 14 Tetapi kepada Abigail, isteri cabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus daNabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, lam bungkusan tempat orang-orang hidup pada TUHAN,
katanya: ”Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankangurun untuk memberi salam kepada tuan kita, tetapi ia Nya dari dalam salang umban. 30 Apabila TUHAN melamemaki-maki mereka. 15 Padahal orang-orang itu sangat kukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang
baik kepada kami; mereka tidak mengganggu kami dan difirmankan-Nya kepadamu dan menunjuk engkau menkami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu-lalang di jadi raja atas Israel, 31 maka tak usahlah tuanku bersudekat mereka, ketika kami ada di ladang. 16 Mereka seperti sah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa
pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam menmenggembalakan domba-domba di dekat mereka. 17 Oleh cari keadilan. Dan apabila TUHAN berbuat baik kepada
sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang tuanku, ingatlah kepada hambamu ini.” 32 Lalu berkataharus kauperbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka lah Daud kepada Abigail: ”Terpujilah TUHAN, Allah Isakan didatangkan kepada tuan kita dan kepada seisi ru- rael, yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini;
mahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang ti- 33 terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri,
dak dapat berbicara dengan dia.” 18 Lalu segeralah Abigail bahwa engkau pada hari ini menahan aku dari pada memengambil dua ratus roti, dua buyung anggur, lima domba lakukan hutang darah dan dari pada bertindak sendiri dayang telah diolah, lima sukat bertih gandum, seratus buah lam mencari keadilan. 34 Tetapi demi TUHAN, Allah Israel
kue kismis dan dua ratus kue ara, dimuatnyalah semuanya yang hidup, yang mencegah aku dari pada berbuat jahat
ke atas keledai, 19 lalu berkata kepada bujang-bujangnya: kepadamu--jika engkau tadinya tidak segera datang mene”Berjalanlah mendahului aku; aku segera menyusul kamu.” mui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-lakipun tinggal
Tetapi Nabal, suaminya, tidaklah diberitahunya. 20 Ketika hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing.” 35 Lalu Daud
perempuan itu dengan menunggang keledainya, turun de- menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk
ngan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang- dia, dan berkata kepadanya: ”Pulanglah dengan selamat
orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu ke rumahmu; lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu
dengan mereka. 21 Daud tadinya telah berkata: ”Sia-sialah dan menerima permintaanmu dengan baik.” 36 Sampailah
aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gu- Abigail kepada Nabal dan tampaklah, Nabal mengadakan
run, sehingga tidak ada sesuatupun yang hilang dari segala perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nakepunyaannya; ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. bal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah
22
Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih diceriterakan perempuan itu sepatah katapun kepadanya,
lagi dari pada itu, jika kutinggalkan hidup sampai pagi sampai fajar menyingsing. 37 Tetapi pada waktu pagi, keseorang laki-laki sajapun dari semua yang ada padanya.” tika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceriterakanlah ke23
Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari padanya oleh isterinya segala perkara itu. Lalu terhentiatas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud de- lah jantungnya dalam dada dan ia membatu. 38 Dan kirangan mukanya sampai ke tanah. 24 Ia sujud pada kaki kira sepuluh hari sesudah itu TUHAN memukul Nabal,
Daud serta berkata: ”Aku sajalah, ya tuanku, yang me- sehingga ia mati. 39 Ketika didengar Daud, bahwa Nabal
nanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbi- telah mati, berkatalah ia: ”Terpujilah TUHAN, yang memcara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu bela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku
ini. 25 Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, dan yang mencegah hamba-Nya dari pada berbuat jahat.
orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikia- TUHAN telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas ke-
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palanya sendiri.” Kemudian Daud menyuruh orang untuk
berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi
isterinya. 40 Para hamba Daud datang kepada Abigail di
Karmel dan berkata kepadanya, demikian: ”Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi isterinya.” 41 Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata: ”Sesungguhnya, hambamu ini ingin menjadi budak
yang membasuh kaki para hamba tuanku itu.” 42 Kemudian
berkemaslah Abigail dengan segera; ia menunggang keledainya, dengan diiringi lima orang pelayan perempuan.
Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi isteri Daud.
43
Juga Ahinoam dari Yizreel telah diambil Daud menjadi
isterinya; kedua perempuan itu menjadi isterinya. 44 Tetapi
Saul telah memberikan Mikhal, anaknya perempuan, isteri
Daud, kepada Palti bin Lais, yang dari Galim itu.
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Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata: ”Daud menyembunyikan diri di bukit Hakhila di
padang belantara.” 2 Lalu berkemaslah Saul dan turun ke
padang gurun Zif dengan tiga ribu orang yang terpilih
dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun
Zif. 3 Berkemahlah Saul di bukit Hakhila yang di tepi
jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud, bahwa Saul datang
mengikuti dia ke padang gurun, 4 disuruhnyalah pengintaipengintai, maka diketahuinyalah, bahwa Saul benar-benar
datang. 5 Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul
berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring
dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, --Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya-- 6 berbicaralah Daud kepada Ahimelekh, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Zeruya, saudara Yoab, katanya: ”Siapa turun bersama-sama dengan
aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu?” Jawab Abisai: ”Aku turun bersama-sama dengan engkau.” 7 Datanglah
Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam,
dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengahtengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu
berbaring sekelilingnya. 8 Lalu berkatalah Abisai kepada
Daud: ”Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu
ke dalam tanganmu, oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku
menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan
satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan dua kali.”
9
Tetapi kata Daud kepada Abisai: ”Jangan musnahkan
dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi TUHAN, dan bebas dari hukuman?” 10 Lagi kata
Daud: ”Demi TUHAN yang hidup, niscaya TUHAN akan
membunuh dia: entah karena sampai ajalnya dan ia mati,
entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana.
11
Kiranya TUHAN menjauhkan dari padaku untuk menjamah orang yang diurapi TUHAN. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan mari-

lah kita pergi.” 12 Kemudian Daud mengambil tombak dan
kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya,
tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena
TUHAN membuat mereka tidur nyenyak. 13 Setelah Daud
sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. 14 Dan
berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner
bin Ner, katanya: ”Tidakkah engkau menjawab, Abner?”
Maka jawab Abner, katanya: ”Siapakah engkau ini yang
berseru-seru kepada raja?” 15 Kemudian berkatalah Daud
kepada Abner: ”Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa
engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang
dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja, tuanmu itu. 16 Tidak baik hal yang kauperbuat itu. Demi
TUHAN yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu
tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi TUHAN itu.
Sekarang, lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang
ada di sebelah kepalanya?” 17 Saul mengenal suara Daud,
lalu ia berkata: ”Suaramukah itu, anakku Daud?” Jawab Daud: ”Suaraku, tuanku raja.” 18 Lalu berkatalah ia:
”Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang
telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada
tanganku? 19 Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika TUHAN yang
membujuk engkau melawan aku, maka biarlah Ia mencium bau korban persembahan; tetapi jika itu anak-anak
manusia, terkutuklah mereka di hadapan TUHAN, karena
mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian dari pada milik TUHAN, dengan berkata: Pergilah, beribadahlah kepada allah lain. 20 Sebab itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan TUHAN. Sebab raja Israel keluar untuk mencabut
nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di
gunung-gunung.” 21 Lalu berkatalah Saul: ”Aku telah berbuat dosa, pulanglah, anakku Daud, sebab aku tidak akan
berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari
ini berharga di matamu. Sesungguhnya, perbuatanku itu
bodoh dan aku sesat sama sekali.” 22 Tetapi Daud menjawab: ”Inilah tombak itu, ya tuanku raja! Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. 23 TUHAN akan membalas kebenaran dan kesetiaan
setiap orang, sebab TUHAN menyerahkan engkau pada
hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi TUHAN. 24 Dan sesungguhnya,
seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata TUHAN,
dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan.”
25
Lalu berkatalah Saul kepada Daud: ”Diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Apa juapun yang kauperbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya.” Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul
ke tempatnya.
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27Tetapi Daud berpikir dalam hatinya:

9. 1 SAMUEL

menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah
dan roh peramal. 4 Orang Filistin itu berkumpul, lalu
bergerak maju, dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di
Gilboa. 5 Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka
takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. 6 Dan Saul bertanya kepada TUHAN, tetapi TUHAN tidak menjawab dia,
baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. 7 Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya: ”Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah; maka aku hendak pergi kepadanya
dan meminta petunjuk kepadanya.” Para pegawainya menjawab dia: ”Di En-Dor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah.” 8 Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan dua orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan
itu, berkatalah Saul: ”Cobalah engkau menenung bagiku
dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul
kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu.” 9 Tetapi
perempuan itu menjawabnya: ”Tentu engkau mengetahui
apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan
dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku
untuk membunuh aku?” 10 Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi TUHAN, katanya: ”Demi TUHAN yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini.” 11 Sesudah itu bertanyalah perempuan
itu: ”Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?” Jawabnya: ”Panggillah Samuel supaya muncul
kepadaku.” 12 Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu
berkata kepada Saul, demikian: ”Mengapa engkau menipu
aku? Engkau sendirilah Saul!” 13 Maka berbicaralah raja
kepadanya: ”Janganlah takut; tetapi apakah yang kaulihat?” Perempuan itu menjawab Saul: ”Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi.” 14 Kemudian
bertanyalah ia kepada perempuan itu: ”Bagaimana rupanya?” Jawabnya: ”Ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah.” Maka tahulah Saul, bahwa itulah Samuel,
lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan
sujud menyembah. 15 Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul: ”Mengapa engkau mengganggu aku dengan
memanggil aku muncul?” Kata Saul: ”Aku sangat dalam keadaan terjepit: orang Filistin berperang melawan
Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaraaku, dan Allah telah undur dari padaku. Ia tidak menjanya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun detalah Akhis kepada Daud: ”Ketahuilah baik-baik, bahwa
ngan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya
engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersamaengkau memberitahukan kepadaku, apa yang harus ku2
sama dengan aku dalam tentara.” Jawab Daud kepada
perbuat.” 16 Lalu berbicaralah Samuel: ”Mengapa engkau
Akhis: ”Baik, engkau akan tahu, apa yang dapat diperbertanya kepadaku, padahal TUHAN telah undur dari
buat hambamu ini.” Lalu Akhis berkata kepada Daud: ”Sepadamu dan telah menjadi musuhmu? 17 TUHAN telah
bab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku senmelakukan kepadamu seperti yang difirmankan-Nya dediri sampai selamanya.” 3 Adapun Samuel sudah mati. Sengan perantaraanku, yakni TUHAN telah mengoyakkan
luruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah
kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada
menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah
”Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan
Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin; maka
tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di
seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya.” 2 Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana, ia dan keenam ratus orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akhis bin Maokh, raja kota Gat. 3 Daud dan semua
orangnya menetap pada Akhis di Gat, masing-masing dengan rumah tangganya; Daud dengan kedua orang isterinya, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail,
bekas isteri Nabal, perempuan Karmel. 4 Setelah diberitahukan kepada Saul, bahwa Daud telah melarikan diri ke
Gat, ia tidak lagi mencarinya. 5 Berkatalah Daud kepada
Akhis: ”Jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah
datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini
tinggal padamu di kota kerajaan ini?” 6 Maka pada hari
itu Akhis memberikan Ziklag kepadanya; itulah sebabnya
Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. 7 Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah satu tahun empat bulan. 8 Maka Daud dan
orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girzi dan orang Amalek; sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke
arah Syur sampai tanah Mesir. 9 Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorangpun tidak dibiarkannya hidup,
baik laki-laki maupun perempuan; ia merampas kambing
domba, lembu, keledai, unta dan pakaian, kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akhis. 10 Jika Akhis bertanya: ”Di mana kamu menyerbu pada hari ini?” maka
jawab Daud: ”Di Tanah Negeb Yehuda,” atau: ”Di Tanah
Negeb orang Yerahmeel,” atau: ”Di Tanah Negeb orang
Keni.” 11 Daud tidak membiarkan hidup seorangpun, baik
laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gat, sebab
pikirnya: ”Jangan-jangan mereka mengabarkan tentang
kami, dengan berkata: Beginilah dilakukan Daud.” Itulah
kebiasaannya, selama ia tinggal di daerah orang Filistin.
12
Tetapi Akhis mempercayai Daud, sebab pikirnya: ”Tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel,
bangsanya; ia akan menjadi hambaku sampai selamanya.”
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orang lain, kepada Daud. 18 Karena engkau tidak mende- tapi Daud berlaksa-laksa?” 6 Lalu Akhis memanggil Daud,
ngarkan suara TUHAN dan tidak melaksanakan murka- dan berkata kepadanya: ”Demi TUHAN yang hidup, engNya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebab- kau ini orang jujur dan aku memandang baik, jika engkau
nya TUHAN melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara,
19
Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan di- sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu, seserahkan TUHAN ke dalam tangan orang Filistin, dan be- jak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini; tetapi
sok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. 7 Sebab itu,
dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan TUHAN pulanglah, pergilah dengan selamat dan jangan lakukan
ke dalam tangan orang Filistin.” 20 Pada saat itu juga re- apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu.”
bahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat keta- 8 Tetapi Daud berkata kepada Akhis: ”Apa yang telah kukutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada perbuat? Dan kesalahan apa yang kaudapati pada hamlagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan bamu ini, sejak saat aku menjadi hamba kepadamu, samapa-apa. 21 Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat, pai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berpebahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perem- rang melawan musuh tuanku raja?” 9 Lalu Akhis menjapuan itu kepadanya: ”Lihat, budakmu ini telah mende- wab Daud: ”Aku tahu, engkau ini memang kusukai seperti
ngarkan permintaanmu; aku telah mempertaruhkan nya- utusan Allah. Hanya, para panglima orang Filistin telah
waku dan mendengarkan perkataan yang kaukatakan ke- berkata: Ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama
padaku. 22 Oleh sebab itu, kiranya engkaupun mendengarkandengan kita. 10 Jadi, bangunlah pagi-pagi beserta orangpermintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan ke- orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engpadamu sepotong roti; makanlah, supaya ada kekuatanmu, kau; bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup
apabila engkau berjalan pula.” 23 Tetapi Saul menolak dan terang bagimu, dan pergilah.” 11 Lalu bangunlah Daud dan
berkata: ”Aku tidak mau makan.” Tetapi ketika para pe- orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri
gawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka di- orang Filistin, sedang orang Filistin itu bergerak maju ke
dengarkannyalah permintaan mereka, lalu bangkitlah ia Yizreel.
dari tanah dan duduk di balai-balai. 24 Perempuan itu
mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya maka
Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag
segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, direpada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu Tamasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi.
nah Negeb dan Ziklag; Ziklag telah dikalahkan oleh me25
Dihidangkannyalah semuanya itu ke depan Saul dan ke
reka dan dibakar habis. 2 Perempuan-perempuan dan sedepan para pegawainya, lalu mereka makan. Kemudian
mua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditabangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga.
wan mereka, dengan tidak membunuh seorangpun; mereka
menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalananOrang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka nya. 3 Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota
ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan isteri mereka
yang di Yizreel. 2 Maka ketika raja-raja kota orang Fi- serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditalistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan seratus dan wan. 4 Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersamaseribu, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya ber- sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tijalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akhis, dak kuat lagi menangis. 5 Juga kedua isteri Daud ditawan,
3
berkatalah para panglima orang Filistin itu: ”Apa guna- yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas isnya orang-orang Ibrani ini?” Jawab Akhis kepada para pa- teri Nabal, orang Karmel itu. 6 Dan Daud sangat terjepit,
nglima orang Filistin itu: ”Bukankah dia itu Daud, hamba karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan
Saul, raja Israel, yang sudah satu dua tahun bersama- batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing
sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatupun kesalahan karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud
padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini?” 4 Tetapi menguatkan kepercayaannya kepada TUHAN, Allahnya.
para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepada- 7 Lalu Daud memberi perintah kepada imam Abyatar bin
nya; serta berkata kepadanya: ”Suruhlah orang itu pu- Ahimelekh: ”Bawalah efod itu kepadaku.” Maka Abyatar
lang, supaya ia kembali ke tempat, yang kautunjukkan ke- membawa efod itu kepada Daud. 8 Kemudian bertanyalah
padanya, dan janganlah ia pergi berperang, bersama-sama Daud kepada TUHAN, katanya: ”Haruskah aku mengdengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam ejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?”
peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat me- Dan Ia berfirman kepadanya: ”Kejarlah, sebab sesungguhnyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala- nya, engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan
kepala orang-orang ini? 5 Bukankah dia ini Daud yang para tawanan.” 9 Lalu pergilah Daud beserta keenam ratus
dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari- orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah menari, demikian: Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, te- reka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau
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tinggal di belakang berhenti di sana, 10 maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta empat ratus orang. Dua
ratus orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai
Besor itu, berhenti di sana. 11 Kemudian mereka menemui
seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud.
Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air, 12 dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan dua buah kue kismis, dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan
dan minum selama tiga hari tiga malam. 13 Kemudian bertanyalah Daud kepadanya: ”Budak siapakah engkau dan
dari manakah engkau?” Jawabnya: ”Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku
meninggalkan aku, karena tiga hari yang lalu aku jatuh sakit. 14 Kami telah menyerbu Tanah Negeb orang Kreti dan
daerah Yehuda dan Tanah Negeb Kaleb, dan Ziklag telah
kami bakar habis.” 15 Daud bertanya kepadanya: ”Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?”
Katanya: ”Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa
engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan
menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu.” 16 Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orangorang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar, yang telah dirampas mereka dari tanah
orang Filistin dan dari tanah Yehuda. 17 Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi
buta sampai matahari terbenam; tidak ada seorangpun
dari mereka yang lolos, kecuali empat ratus orang muda
yang melarikan diri dengan menunggang unta. 18 Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu;
juga kedua isterinya dapat dilepaskan Daud. 19 Tidak ada
yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal
yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan,
dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka; semuanya itu dibawa Daud kembali. 20 Daud
mengambil segala kambing domba dan lembu; semuanya
itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata: ”Inilah
jarahan Daud.” 21 Ketika Daud sampai kepada kedua ratus
orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang
telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. 22 Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat
dan orang dursila di antara orang-orang, yang ikut pergi
bersama-sama dengan Daud itu, katanya: ”Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah
kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita
selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka isterinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan
biarlah mereka pergi!” 23 Tetapi Daud berkata: ”Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian, dengan
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apa yang diberikan TUHAN kepada kita; sebab Ia telah
melindungi kita, dan menyerahkan ke dalam tangan kita
gerombolan yang menyerang kita. 24 Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab, bagian orang
yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti
bagian orang yang pergi berperang; itu akan dibagi samasama.” 25 Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya; hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. 26 Ketika Daud
sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu
kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya,
dengan pesan: ”Inilah pemberian kepadamu dari jarahan
yang dirampas dari musuh TUHAN,” 27 yakni kepada yang
di Betel, kepada yang di Ramot di Tanah Selatan, kepada
yang di Yatir, 28 kepada yang di Aroer, kepada yang di Sifmot, kepada yang di Estemoa, 29 kepada yang di Rakhal,
kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, kepada yang
di kota-kota orang Keni, 30 kepada yang di Horma, kepada
yang di Bor-Asan, kepada yang di Atakh, 31 kepada yang di
Hebron dan kepada segala tempat di mana Daud dengan
orang-orangnya mengembara.

31

Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang
Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan
orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. 2 Orang Filistin terus mengejar Saul dan
anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan
Malkisua, anak-anak Saul. 3 Kemudian makin beratlah
pertempuran itu bagi Saul; para pemanah menjumpainya,
dan melukainya dengan parah. 4 Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya: ”Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak
bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan.” Tetapi pembawa senjatanya tidak mau,
karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. 5 Ketika
pembawa senjatanya melihat, bahwa Saul telah mati, iapun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati
bersama-sama dengan Saul. 6 Jadi Saul, ketiga anaknya
dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya samasama mati pada hari itu. 7 Ketika dilihat orang-orang Israel, yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai
Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri, dan
bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka
meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga;
kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana.
8
Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka
Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. 9 Mereka memancung kepala Saul, merampas senjatasenjatanya dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang
Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. 10 Kemudian mereka menaruh
senjata-senjata Saul di kuil Asytoret, dan mayatnya dipa-
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kukan mereka di tembok kota Bet-Sean. 11 Ketika penduduk Yabesh-Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, 12 maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, mereka berjalan terus semalammalaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anakanaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah
mereka ke Yabesh dan membakar mayat-mayat itu di sana.
13
Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabesh. Sesudah itu
berpuasalah mereka tujuh hari lamanya.

2 Samuel

1Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal dua hari di Ziklag,
2
maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara,
dari pihak Saul, dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. 3 Bertanyalah Daud kepadanya: ”Dari manakah engkau?” Jawabnya kepadanya:
”Aku lolos dari tentara Israel.” 4 Bertanyalah pula Daud
kepadanya: ”Apakah yang terjadi? Coba ceriterakan kepadaku.” Jawabnya: ”Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran; bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan
mati, tetapi Saul dan Yonatan, anaknya, juga sudah mati.”
5
Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa
kabar kepadanya itu: ”Bagaimana kauketahui, bahwa Saul
dan Yonatan, anaknya, sudah mati?” 6 Orang muda yang
membawa kabar kepadanya itu berkata: ”Kebetulan aku
ada di pegunungan Gilboa; maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orangorang berkuda mengejarnya. 7 Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku; dan aku berkata: Ya tuanku. 8 Ia bertanya kepadaku: Siapakah engkau? Jawabku kepadanya: Aku seorang Amalek. 9 Lalu
katanya kepadaku: Datanglah ke mari dan bunuhlah aku,
sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. 10 Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu, ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya, dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku.” 11 Lalu Daud memegang
pakaiannya dan mengoyakkannya; dan semua orang yang
bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. 12 Dan
mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari
terbenam karena Saul, karena Yonatan, anaknya, karena
umat TUHAN dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. 13 Kemudian bertanyalah Daud
kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya:
”Asalmu dari mana?” Jawabnya: ”Aku ini anak perantau,
orang Amalek.” 14 Kemudian berkatalah Daud kepadanya:
”Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi TUHAN?” 15 Lalu
Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata: ”Ke mari, paranglah dia.” Orang itu memarangnya,

sehingga mati. 16 Dan Daud berkata kepadanya: ”Kautanggung sendiri darahmu, sebab mulutmulah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata: Aku telah
membunuh orang yang diurapi TUHAN.” 17 Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan,
anaknya, 18 dan ia memberi perintah untuk mengajarkan
nyanyian ini kepada bani Yehuda; itu ada tertulis dalam
Kitab Orang Jujur. 19 Kepermaianmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu! Betapa gugur para pahlawan!
20
Janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritakan itu
di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anakanak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria
anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat!
21
Hai gunung-gunung di Gilboa! jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian! Sebab di sanalah perisai para pahlawan
dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak.
22
Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa
lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa.
23
Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang
ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat
dari singa. 24 Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian
mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan
emas pada pakaianmu. 25 Betapa gugur para pahlawan di
tengah-tengah pertempuran! Yonatan mati terbunuh di
bukit-bukitmu. 26 Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku; bagiku
cintamu lebih ajaib dari pada cinta perempuan. 27 Betapa
gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang!

2

Kemudian bertanyalah Daud kepada TUHAN, katanya: ”Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda?” Firman TUHAN kepadanya: ”Pergilah.” Lalu kata
Daud: ”Ke mana aku pergi?” Firman-Nya: ”Ke Hebron.”
2
Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua isterinya: Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas isteri Nabal, orang Karmel itu. 3 Juga Daud membawa serta orangorangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. 4 Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu meng-
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urapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ke- bak itu menembus belakangnya; dan rebahlah ia di sana
tika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabesh- dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang
Gilead menguburkan Saul, 5 maka Daud mengirim orang ke tempat Asael rebah dan mati itu, berhenti di sana.
kepada orang-orang Yabesh-Gilead dengan pesan: ”Diber- 24 Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Ketika makatilah kamu oleh TUHAN, karena kamu telah menun- tahari masuk dan mereka sampai ke dekat bukit Ama,
jukkan kasihmu kepada tuanmu, Saul, dengan mengubur- yang ada di sebelah timur Giah, ke arah padang gurun
kannya. 6 Oleh sebab itu, TUHAN kiranya menunjukkan Gibeon, 25 berhimpunlah bani Benyamin di belakang Abkasih dan setia-Nya kepadamu. Akupun akan berbuat ner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak
kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah mela- sebuah bukit. 26 Berserulah Abner kepada Yoab: ”Haruskukan hal yang demikian. 7 Kuatkanlah hatimu sekarang kah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau,
dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tu- bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi
anmu Saul sudah mati; dan aku telah diurapi oleh kaum engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu, supaya
Yehuda menjadi raja atas mereka.” 8 Abner bin Ner, pa- mereka berhenti memburu saudara-saudaranya?” 27 Jawab
nglima Saul, telah mengambil Isyboset, anak Saul, dan Yoab: ”Demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbimembawanya ke Mahanaim 9 serta menjadikannya raja atas cara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menaGilead, atas orang Asyuri, atas Yizreel, atas Efraim dan rik diri dari memburu saudara-saudaranya.” 28 Lalu Yoab
atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. 10 Isyboset bin meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti; mereka
Saul berumur empat puluh tahun pada waktu ia menjadi tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi.
raja atas Israel dan ia memerintah dua tahun lamanya. 29 Semalam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan
Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. 11 Dan la- melalui Araba-Yordan, menyeberangi sungai Yordan, bermanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda jalan terus hampir sepanjang siang, lalu sampai ke Mahaadalah tujuh tahun dan enam bulan. 12 Lalu Abner bin naim. 30 Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan mengNer dengan anak buah Isyboset bin Saul bergerak maju himpunkan seluruh rakyat, ternyata sembilan belas orang
dari Mahanaim ke Gibeon. 13 Juga Yoab, anak Zeruya, dan dari anak buah Daud hilang termasuk Asael. 31 Tetapi
anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari
di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana, pihak yang satu di orang-orang Abner, tiga ratus enam puluh orang. 32 Mereka
tepi telaga sebelah sini, dan pihak yang lain di tepi te- mengangkat mayat Asael dan menguburkannya di dalam
laga sebelah sana. 14 Berkatalah Abner kepada Yoab: ”Bi- kubur ayahnya yang di Betlehem. Kemudian berjalanlah
arlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertan- Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan samdingan di depan kita.” Jawab Yoab: ”Baik.” 15 Lalu tam- pai ke Hebron, ketika hari sudah terang.
pillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung: dua
belas orang dari suku Benyamin, dari Isyboset, anak Saul,
Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud
dan dua belas orang dari anak buah Daud. 16 Kemudian
berlarut-larut; Daud kian lama kian kuat, sedang kelumereka masing-masing menangkap kepala lawannya, dan
arga Saul kian lama kian lemah. 2 Di Hebron lahirlah
menikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga
bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amrebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu dinon, dari Ahinoam, perempuan Yizreel; 3 anaknya yang
sebutkan orang Helkat-Hazurim; letaknya dekat Gibeon.
kedua
ialah Kileab, dari Abigail, bekas isteri Nabal, orang
17
Pada hari itu pertempuran sangat hebat, dan Abner
Karmel; yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maakha,
serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah
anak perempuan Talmai raja Gesur; 4 yang keempat iaDaud. 18 Ketiga anak laki-laki Zeruya, yakni Yoab, Abisai
lah Adonia, anak dari Hagit; yang kelima ialah Sefaca,
dan Asael ada di sana; Asael cepat larinya seperti kijang
anak
Abital; 5 dan yang keenam ialah Yitream, dari Egla,
di padang. 19 Asael mengejar Abner dan tidak menyimisteri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hepang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. 20 Lalu
bron. 6 Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan
Abner berpaling ke belakang dan bertanya: ”Engkaukah
keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di
itu Asael?” Jawabnya: ”Ya, aku.” 21 Kemudian berkataantara keluarga Saul. 7 Saul mempunyai gundik yang berlah Abner kepadanya: ”Menyimpanglah ke kiri atau ke
nama Rizpa; dia anak perempuan Aya. Berkatalah Isybokanan, tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda
set kepada Abner: ”Mengapa kauhampiri gundik ayahku?”
itu dan ambillah senjatanya.” Tetapi Asael tidak mau ber- 8
Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isyboset
henti membuntuti Abner. 22 Berkatalah sekali lagi Abner
itu, katanya: ”Kepala anjing dari Yehudakah aku? Samkepada Asael: ”Berhentilah membuntuti aku. Apa aku
pai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada
harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku
keluarga Saul, ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan
dapat memandang muka Yoab, abangmu itu?” 23 Tetapi
kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan
Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belaengkau jatuh ke tangan Daud, tetapi sekarang engkau
kang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tommenuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan?
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Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi dari Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetapada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang hui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendijanjikan TUHAN dengan bersumpah kepadanya, 10 yakni dak kaulakukan.” 26 Sesudah itu keluarlah Yoab meningmemindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan galkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner, lalu
takhta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda, dari mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa dikeDan sampai Bersyeba.” 11 Dan Isyboset tidak dapat lagi tahui Daud. 27 Ketika Abner kembali ke Hebron, maka
menjawab sepatah katapun kepada Abner, karena takut- Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah
nya kepadanya. 12 Lalu Abner mengirim utusan kepada pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan
Daud dengan pesan: ”Milik siapakah negeri ini? Ada- dia dengan diam-diam; kemudian ditikamnyalah dia di
kanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku sana pada perutnya, sehingga mati, membalas darah Asael,
akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Is- adiknya. 28 Ketika hal itu didengar Daud kemudian, berkarael memihak kepadamu.” 13 Jawab Daud: ”Baik, aku akan talah ia: ”Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan
mengadakan perjanjian dengan engkau, hanya satu hal ku- TUHAN sampai selama-lamanya terhadap darah Abner
minta dari padamu, yakni engkau tidak akan menghadap bin Ner itu. 29 Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri
aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikhal, dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan
anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan
aku.” 14 Daud mengirim utusan juga kepada Isyboset, anak lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas
Saul, dengan pesan: ”Berikanlah isteriku Mikhal, yang te- oleh pedang atau yang kekurangan makanan.” 30 Demikianlah
lah kuperoleh dengan seratus kulit khatan orang Filistin.” Yoab dan Abisai, adiknya, membunuh Abner, karena ia te15
Lalu Isyboset menyuruh mengambil perempuan itu dari lah membunuh Asael, adik mereka, di Gibeon dalam perpada suaminya, yakni Paltiel bin Lais. 16 Dan suaminya tempuran. 31 Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan keberjalan bersama-sama dengan dia, sambil mengikuti dia pada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia: ”Kodengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah yakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain
Abner kepadanya: ”Ayo, pulanglah.” Maka pulanglah ia. kabung dan merataplah di depan mayat Abner.” Raja Daud
17
Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua sendiripun berjalan di belakang usungan mayat. 32 Ketika
orang Israel, katanya: ”Telah lama kamu menghendaki orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah
Daud menjadi raja atas kamu. 18 Maka sekarang bertinda- raja dengan suara nyaring pada kubur Abner dan seluruh
klah, sebab TUHAN sudah berfirman tentang Daud, de- rakyatpun menangis. 33 Karena Abner raja mengucapkan
mikian: Dengan perantaraan hamba-Ku Daud Aku akan nyanyian ratapan ini: ”Apakah Abner harus mati seperti
menyelamatkan umat-Ku Israel dari tangan orang Filis- orang bebal? 34 Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak
tin dan dari tangan semua musuhnya.” 19 Abner berbicara dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orangdengan orang Benyamin; pula Abner pergi membicarakan orang durjana.” Dan seluruh rakyat itu makin menangis
dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik karena dia. 35 Seluruh rakyat datang menawarkan kepada
oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. 20 Ketika Daud untuk makan roti selagi hari siang, tetapi Daud
Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama dua bersumpah, katanya: ”Kiranya Allah menghukum aku,
puluh orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Ab- bahkan lebih lagi dari pada itu, jika sebelum matahari terner dan orang-orang yang menyertainya. 21 Berkatalah benam aku mengecap roti atau apapun.” 36 Ketika seluruh
Abner kepada Daud: ”Baiklah aku bersiap untuk pergi rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik,
mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik
supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku dan oleh seluruh rakyat. 37 Maka tahulah seluruh rakyat dan
tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu.” seluruh Israel pada hari itu, bahwa pembunuhan Abner
Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia de- bin Ner bukanlah rancangan raja. 38 Kemudian berkatangan selamat. 22 Anak buah Daud dan Yoab baru saja lah raja kepada para pegawainya: ”Tidak tahukah kamu,
pulang setelah mengadakan penggerebekan dan mereka bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang bemembawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner sar, di Israel? 39 Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekatidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia te- lipun sudah diurapi menjadi raja, sedang orang-orang itu,
lah dilepasnya pergi dengan selamat. 23 Ketika Yoab ber- yakni anak-anak Zeruya, melebihi aku dalam kekerasan.
sama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberita- Kiranya TUHAN membalas kepada orang yang berbuat
hukan kepada Yoab, demikian: ”Abner bin Ner telah da- jahat setimpal dengan kejahatannya.”
tang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan
selamat.” 24 Kemudian pergilah Yoab kepada raja, kataKetika didengar anak Saul, bahwa Abner sudah mati
nya: ”Apakah yang telah kauperbuat? Abner telah dadi Hebron, maka hilanglah keberaniannya, dan terkejuttang kepadamu; mengapa engkau membiarkannya begitu
lah seluruh orang Israel. 2 Anak Saul mempunyai dua
saja? 25 Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu.
orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Ba-
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ana dan yang kedua bernama Rekhab, keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Beerot. --Sebab Beerotpun
terhitung daerah Benyamin. 3 Orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. -- 4 Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki, yang cacat kakinya. Ia berumur lima
tahun, ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan
dari Yizreel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada
waktu itu, lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya,
anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mefiboset. 5 Anak-anak Rimon, orang Beerot itu, yakni Rekhab
dan Baana, pergi, lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isyboset, ketika ia sedang berbaring siang
hari. 6 Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan
tertidur, ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekhab dan Baana menyusup ke dalam. 7 Mereka
masuk ke dalam rumah itu, ketika Isyboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya,
membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu, lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba-Yordan. 8 Kepala Isyboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron dan mereka berkata kepada raja: ”Inilah kepala Isyboset, anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu; TUHAN pada
hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya.” 9 Tetapi Daud
menjawab Rekhab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Beerot itu, katanya kepada mereka: ”Demi
TUHAN yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku
dari segala kesesakan! 10 Ketika ada orang yang membawa
kabar kepadaku demikian: Saul sudah mati! dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Ziklag, dan dengan demikian aku memberikan kepadanya
upah kabarnya; 11 terlebih lagi sekarang, setelah orangorang fasik membunuh seorang yang benar, di rumahnya
di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya
dari pada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?”
12
Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka; tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga
di Hebron. Tetapi kepala Isyboset diambil dan dikuburkan
di dalam kubur Abner di Hebron.

5

Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata: ”Ketahuilah, kami ini darah dagingmu.
2
Telah lama, ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan
TUHAN telah berfirman kepadamu: Engkaulah yang harus menggembalakan umat-Ku Israel, dan engkaulah yang
menjadi raja atas Israel.” 3 Maka datanglah semua tua-tua
Israel menghadap raja di Hebron, lalu raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan
TUHAN; kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja
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atas Israel. 4 Daud berumur tiga puluh tahun, pada waktu
ia menjadi raja; empat puluh tahun lamanya ia memerintah. 5 Di Hebron ia memerintah atas Yehuda tujuh tahun enam bulan, dan di Yerusalem ia memerintah tiga
puluh tiga tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. 6 Lalu
raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud: ”Engkau tidak sanggup masuk ke mari;
orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau!” Maksud mereka: Daud tidak sanggup
masuk ke mari. 7 Tetapi Daud merebut kubu pertahanan
Sion, yaitu kota Daud. 8 Daud telah berkata pada waktu
itu: ”Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu; hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta.” Sebab
itu orang berkata: ”Orang-orang buta dan orang-orang
timpang tidak boleh masuk bait.” 9 Dan Daud menetap di
kubu pertahanan itu dan menamainya: Kota Daud. Ia
memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian
dalam. 10 Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab TUHAN, Allah semesta alam, menyertainya. 11 Hiram,
raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu
alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu; mereka mendirikan istana bagi Daud. 12 Lalu tahulah Daud,
bahwa TUHAN telah menegakkan dia sebagai raja atas
Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya
oleh karena Israel, umat-Nya. 13 Daud mengambil lagi beberapa gundik dan isteri dari Yerusalem, setelah ia datang
dari Hebron dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. 14 Inilah nama anak-anak yang lahir
bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo,
15
Yibhar, Elisua, Nefeg, Yafia, 16 Elisama, Elyada dan Elifelet. 17 Ketika didengar orang Filistin, bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua
orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. 18 Ketika
orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim,
19
bertanyalah Daud kepada TUHAN: ”Apakah aku harus
maju melawan orang Filistin itu? Akan Kauserahkankah
mereka ke dalam tanganku?” TUHAN menjawab Daud:
”Majulah, sebab Aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu.” 20 Lalu datanglah Daud di
Baal-Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia: ”TUHAN telah menerobos musuhku di depanku
seperti air menerobos.” Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal-Perasim. 21 Orang Filistin itu meninggalkan
berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. 22 Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan
memencar di lembah Refaim, 23 maka bertanyalah Daud
kepada TUHAN, dan Ia menjawab: ”Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. 24 Dan bila engkau mendengar
bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu,
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maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu
itu TUHAN telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin.” 25 Dan Daud berbuat
demikian, seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya,
maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba
sampai dekat Gezer.

Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan TUHAN. 18 Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan,
diberkatinyalah bangsa itu demi nama TUHAN semesta
alam. 19 Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah
Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di anitu pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahtara orang Israel, tiga puluh ribu orang banyaknya. 2 Kemudian 20
nya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada
bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale-Yehuda dengan
seisi rumahnya, maka keluarlah Mikhal binti Saul mendaseluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari
patkan Daud, katanya: ”Betapa raja orang Israel, yang
sana tabut Allah, yang disebut dengan nama TUHAN semenelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budakmesta alam yang bertakhta di atas kerubim. 3 Mereka mebudak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhornaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah
mat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malumengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit.
malu menelanjangi dirinya!” 21 Tetapi berkatalah Daud keLalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan
pada Mikhal: ”Di hadapan TUHAN, yang telah memilih
kereta itu. 4 Uza berjalan di samping tabut Allah itu, seaku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluargadang Ahyo berjalan di depan tabut itu. 5 Daud dan selunya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat TUHAN,
ruh kaum Israel menari-nari di hadapan TUHAN dengan
yakni atas Israel, --di hadapan TUHAN aku menari-nari,
sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, 22
bahkan aku akan menghinakan diriku lebih dari pada
kelentung dan ceracap. 6 Ketika mereka sampai ke tempat
itu; engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersamapengirikan Nakhon, maka Uza mengulurkan tangannya kesama budak-budak perempuan yang kaukatakan itu, bersamapada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembusama merekalah aku mau dihormati.” 23 Mikhal binti Saul
lembu itu tergelincir. 7 Maka bangkitlah murka TUHAN
tidak mendapat anak sampai hari matinya.
terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena
keteledorannya itu; ia mati di sana dekat tabut Allah itu.
8
Daud menjadi marah, karena TUHAN telah menyambar
Ketika raja telah menetap di rumahnya dan TUHAN
Uza demikian hebatnya; maka tempat itu disebut orang telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap sePeres-Uza sampai sekarang. 9 Pada waktu itu Daud men- mua musuhnya di sekeliling, 2 berkatalah raja kepada nabi
jadi takut kepada TUHAN, lalu katanya: ”Bagaimana ta- Natan: ”Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu
but TUHAN itu dapat sampai kepadaku?” 10 Sebab itu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda.” 3 Lalu
Daud tidak mau memindahkan tabut TUHAN itu ke tem- berkatalah Natan kepada raja: ”Baik, lakukanlah segala
patnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan mem- sesuatu yang dikandung hatimu, sebab TUHAN menyerbawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gat itu. 11 Tiga tai engkau.” 4 Tetapi pada malam itu juga datanglah firman
bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed- TUHAN kepada Natan, demikian: 5 ”Pergilah, katakanlah
Edom, orang Gat itu, dan TUHAN memberkati Obed- kepada hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN: MaEdom dan seisi rumahnya. 12 Diberitahukanlah kepada sakan engkau yang mendirikan rumah bagi-Ku untuk Kuraja Daud, demikian: ”TUHAN memberkati seisi rumah diami? 6 Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak Aku
Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena ta- menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi
but Allah itu.” Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah Aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman.
itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. 7 Selama Aku mengembara bersama-sama seluruh orang Is13
Apabila pengangkat-pengangkat tabut TUHAN itu me- rael, pernahkah Aku mengucapkan firman kepada salah selangkah maju enam langkah, maka ia mengorbankan see- orang hakim orang Israel, yang Kuperintahkan menggemkor lembu dan seekor anak lembu gemukan. 14 Dan Daud balakan umat-Ku Israel, demikian: Mengapa kamu tidak
menari-nari di hadapan TUHAN dengan sekuat tenaga; ia mendirikan bagi-Ku rumah dari kayu aras? 8 Oleh sebab
berbaju efod dari kain lenan. 15 Daud dan seluruh orang Is- itu, beginilah kaukatakan kepada hamba-Ku Daud: Begirael mengangkut tabut TUHAN itu dengan diiringi sorak nilah firman TUHAN semesta alam: Akulah yang mengdan bunyi sangkakala. 16 Ketika tabut TUHAN itu masuk ambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing
ke kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, menje- domba, untuk menjadi raja atas umat-Ku Israel. 9 Aku
nguk dari jendela, lalu melihat raja Daud meloncat-loncat telah menyertai engkau di segala tempat yang kaujalani
serta menari-nari di hadapan TUHAN. Sebab itu ia me- dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu.
mandang rendah Daud dalam hatinya. 17 Tabut TUHAN Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang
itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di da- besar yang ada di bumi. 10 Aku menentukan tempat bagi
lam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu, kemudian umat-Ku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat
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diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan
dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, 11 sejak Aku mengangkat hakim-hakim atas umatKu Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu dari
pada semua musuhmu. Juga diberitahukan TUHAN kepadamu: TUHAN akan memberikan keturunan kepadamu.
12
Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu,
maka Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan Aku akan mengokohkan
kerajaannya. 13 Dialah yang akan mendirikan rumah bagi
nama-Ku dan Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. 14 Aku akan menjadi Bapanya,
dan ia akan menjadi anak-Ku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka Aku akan menghukum dia dengan rotan yang
dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anakanak manusia. 15 Tetapi kasih setia-Ku tidak akan hilang
dari padanya, seperti yang Kuhilangkan dari pada Saul,
yang telah Kujauhkan dari hadapanmu. 16 Keluarga dan
kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanKu, takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya.” 17 Tepat
seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini
Natan berbicara kepada Daud. 18 Lalu masuklah raja Daud
ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan TUHAN sambil berkata: ”Siapakah aku ini, ya Tuhan ALLAH, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai
sedemikian ini? 19 Dan hal ini masih kurang di mata-Mu,
ya Tuhan ALLAH; sebab itu Engkau telah berfirman juga
tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih
jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan ALLAH. 20 Apakah
yang dapat dikatakan Daud kepada-Mu lebih lagi dari
pada itu. Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu
ini, ya Tuhan ALLAH? 21 Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara
yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hambaMu ini. 22 Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan ALLAH,
sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada
Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. 23 Dan bangsa manakah di bumi seperti
umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya
menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Nya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa
dan para allah mereka dari depan umat-Nya? 24 Engkau telah mengokohkan bagi-Mu umat-Mu Israel menjadi umatMu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya TUHAN, menjadi Allah mereka. 25 Dan sekarang, ya TUHAN Allah,
tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kauucapkan
mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya dan
lakukanlah seperti yang Kaujanjikan itu. 26 Maka namaMu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga
orang berkata: TUHAN semesta alam ialah Allah atas Israel; maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh
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di hadapan-Mu. 27 Sebab Engkau, TUHAN semesta alam,
Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian: Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepada-Mu. 28 Oleh sebab itu,
ya Tuhan ALLAH, Engkaulah Allah dan segala firmanMulah kebenaran; Engkau telah menjanjikan perkara yang
baik ini kepada hamba-Mu. 29 Kiranya Engkau sekarang
berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab,
ya Tuhan ALLAH, Engkau sendirilah yang berfirman dan
oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati
untuk selama-lamanya.”

8

Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan
menundukkan mereka; lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. 2 Dan
ia memukul kalah orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah ia mengukur tempat mereka dengan tali; diukurnya dua kali panjang tali itu untuk mematikan dan satu tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka
orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. 3 Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan
kekuasaannya pada sungai Efrat. 4 Daud menawan dari
padanya seribu tujuh ratus orang pasukan berkuda dan
dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki, lalu Daud
menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan seratus ekor kuda kereta. 5 Lalu
orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer,
raja Zoba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan dua puluh dua ribu orang. 6 Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang
Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud
dan harus mempersembahkan upeti. TUHAN memberi kemenangan kepada Daud ke manapun ia pergi berperang.
7
Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang
dipakai oleh anak buah Hadadezer, lalu membawanya ke
Yerusalem. 8 Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kotakotanya Hadadezer, raja Daud mengangkut amat banyak
tembaga. 9 Ketika didengar Tou, raja Hamat, bahwa Daud
telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, 10 maka
Tou mengutus Yoram, anaknya, kepada raja Daud untuk
menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan
memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi
Tou. Dan Yoram membawa barang-barang perak, emas
dan tembaga. 11 Juga barang-barang ini dikhususkan raja
Daud bagi TUHAN, bersama-sama perak dan emas yang
berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya, 12 yakni
perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari
bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan
dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob,
raja Zoba. 13 Demikianlah Daud mendapat nama, dan ke-
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tika ia pulang, ia menewaskan delapan belas ribu orang
Edom di Lembah Asin. 14 Lalu ia menempatkan pasukanpasukan pendudukan di Edom; di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. TUHAN memberi kemenangan kepada Daud ke manapun ia pergi berperang.
15
Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel, dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh
bangsanya. 16 Yoab, anak Zeruya, menjadi panglima; Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara; 17 Zadok bin
Ahitub dan Ahimelekh bin Abyatar menjadi imam; Seraya
menjadi panitera negara; 18 Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti; dan anak-anak Daud
menjadi imam.

9

Berkatalah Daud: ”Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan
kasihku kepadanya oleh karena Yonatan.” 2 Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba, yang bernama Ziba.
Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya: ”Engkaukah Ziba?” Jawabnya: ”Hamba tuanku.”
3
Kemudian berkatalah raja: ”Tidak adakah lagi orang
yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan
kepadanya kasih yang dari Allah.” Lalu berkatalah Ziba
kepada raja: ”Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan,
yang cacat kakinya.” 4 Tanya raja kepadanya: ”Di manakah ia?” Jawab Ziba kepada raja: ”Dia ada di rumah
Makhir bin Amiel, di Lodebar.” 5 Sesudah itu raja Daud
menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel,
dari Lodebar. 6 Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata
Daud: ”Mefiboset!” Jawabnya: ”Inilah hamba tuanku.”
7
Kemudian berkatalah Daud kepadanya: ”Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu
oleh karena Yonatan, ayahmu; aku akan mengembalikan
kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan
tetap makan sehidangan dengan aku.” 8 Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata: ”Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?” 9 Lalu raja
memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya:
”Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh
keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. 10 Engkau
harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu
dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset,
cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan
aku.” Ziba mempunyai lima belas orang anak laki-laki dan
dua puluh orang hamba. 11 Berkatalah Ziba kepada raja:
”Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya.” Dan Mefiboset makan
sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja.
12
Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil, yang bernama Mikha. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. 13 Demikianlah

Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang.
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Sesudah itu matilah raja bani Amon; dan Hanun,
anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 2 Lalu berkatalah Daud: ”Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku.” Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berdukacita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri bani Amon itu, 3 berkatalah pemuka-pemuka
bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka: ”Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu,
karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berdukacita? Bukankah dengan
maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya
dan menghancurkannya maka Daud mengutus pegawaipegawainya itu kepadamu?” 4 Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka,
kemudian dilepasnya mereka. 5 Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata:
”Tinggallah di Yerikho sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali.” 6 Setelah dilihat bani Amon,
bahwa mereka dibenci Daud, maka bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram-Bet-Rehob dan
orang Aram dari Zoba dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki, dari raja negeri Maakha seribu orang dan dari
orang-orang Tob dua belas ribu orang. 7 Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap
pasukan pahlawan. 8 Lalu bani Amon maju, diaturnya
barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedang orang
Aram dari Zoba dan dari Rehob dan orang-orang Tob dan
Maakha ada tersendiri di padang. 9 Ketika Yoab melihat,
bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari
belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan
Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. 10 Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, yang
mengatur barisan mereka berhadapan dengan bani Amon
itu. 11 Lalu berkatalah Yoab: ”Jika orang Aram itu lebih
kuat dari padaku, maka haruslah engkau menolong aku,
tetapi jika bani Amon itu lebih kuat dari padamu, maka
aku akan datang menolong engkau. 12 Kuatkanlah hatimu
dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan
untuk kota-kota Allah kita. TUHAN kiranya melakukan
yang baik di mata-Nya.” 13 Lalu Yoab dan tentara yang
bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang
Aram dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. 14 Ketika bani Amon melihat, bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka merekapun larilah dari hadapan
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Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah
Yoab setelah memerangi bani Amon dan sampailah ia ke
Yerusalem. 15 Ketika orang Aram melihat, bahwa mereka
telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. 16 Juga Hadadezer menyuruh
orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang; mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobakh, panglima tentara Hadadezer. 17 Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh
orang Israel, diseberanginya sungai Yordan, lalu sampai
ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan
dengan Daud dan bertempur melawan dia, 18 tetapi orang
Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu tujuh ratus ekor kuda kereta dan
empat puluh ribu orang pasukan berkuda. Sobakh, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian, hingga ia
mati di sana. 19 Ketika dilihat semua raja, yang takluk kepada Hadadezer, bahwa mereka telah terpukul kalah oleh
orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka; sesudah itu
takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada
bani Amon.

11

Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju
beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka
memusnahkan bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. 2 Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi; perempuan itu sangat elok rupanya. 3 Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata: ”Itu adalah Batsyeba binti
Eliam, isteri Uria orang Het itu.” 4 Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru
selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian
pulanglah perempuan itu ke rumahnya. 5 Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian: ”Aku mengandung.” 6 Lalu
Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan: ”Suruhlah Uria, orang Het itu, datang kepadaku.” Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. 7 Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan
tentara dan keadaan perang. 8 Kemudian berkatalah Daud
kepada Uria: ”Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu.” Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. 9 Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba
tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. 10 Diberitahukan
kepada Daud, demikian: ”Uria tidak pergi ke rumahnya.”
Lalu berkatalah Daud kepada Uria: ”Bukankah engkau
baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi
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ke rumahmu?” 11 Tetapi Uria berkata kepada Daud: ”Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri
berkemah di padang; masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan isteriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu!”
12
Kata Daud kepada Uria: ”Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi.” Jadi Uria tinggal di
Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya 13 Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan
Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah
Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya, bersamasama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. 14 Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan
mengirimkannya dengan perantaraan Uria. 15 Ditulisnya
dalam surat itu, demikian: ”Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri dari padanya, supaya
ia terbunuh mati.” 16 Pada waktu Yoab mengepung kota
Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. 17 Ketika orang-orang
kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab,
maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak
buah Daud; juga Uria, orang Het itu, mati. 18 Kemudian
Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. 19 Ia memerintahkan kepada suruhan itu, demikian: ”Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, 20 dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu: Mengapa
kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu, bahwa orang akan memanah dari atas
tembok? 21 Siapakah yang menewaskan Abimelekh bin
Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan
batu kilangan kepadanya dari atas tembok, sehingga ia
mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok
itu? --maka haruslah engkau berkata: Juga hambamu
Uria, orang Het itu, sudah mati.” 22 Lalu pergilah suruhan
itu dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. 23 Suruhan itu
berkata kepada Daud: ”Orang-orang itu lebih kuat dari
pada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lobang
pintu gerbang. 24 Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati; juga hambamu
Uria, orang Het itu, sudah mati.” 25 Kemudian berkatalah
Daud kepada suruhan itu: ”Beginilah kaukatakan kepada
Yoab: Janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab
sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan
runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya!” 26 Ketika didengar isteri Uria, bahwa Uria, suaminya,
sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. 27 Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud
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menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perem- TUHAN, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati.”
puan itu menjadi isterinya dan melahirkan seorang anak 15 Kemudian pergilah Natan ke rumahnya. Dan TUHAN
laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud menulahi anak yang dilahirkan bekas isteri Uria bagi Daud,
itu adalah jahat di mata TUHAN.
sehingga sakit. 16 Lalu Daud memohon kepada Allah oleh
karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun dan apabila
ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di
TUHAN mengutus Natan kepada Daud. Ia datang
tanah. 17 Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang
kepada Daud dan berkata kepadanya: ”Ada dua orang
di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi
dalam suatu kota: yang seorang kaya, yang lain miskin.
ia tidak mau; juga ia tidak makan bersama-sama dengan
2
Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan
mereka. 18 Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Dan
lembu sapi; 3 si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain
pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya,
dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli
bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata: ”Kedan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar patika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya,
danya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari
tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana
suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkukita dapat mengatakan kepadanya: anak itu sudah mati?
annya, seperti seorang anak perempuan baginya. 4 Pada
Jangan-jangan ia mencelakakan diri!” 19 Ketika Daud mesuatu waktu orang kaya itu mendapat tamu; dan ia melihat, bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertirasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya
lah ia, bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya
atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang
kepada pegawai-pegawainya: ”Sudah matikah anak itu?”
datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba
Jawab mereka: ”Sudah.” 20 Lalu Daud bangun dari lantai,
betina kepunyaan si miskin itu, dan memasaknya bagi
ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian; ia masuk ke
orang yang datang kepadanya itu.” 5 Lalu Daud menjadi
dalam rumah TUHAN dan sujud menyembah. Sesudah
sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada
itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya
Natan: ”Demi TUHAN yang hidup: orang yang meladihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. 21 Berkatalah
kukan itu harus dihukum mati. 6 Dan anak domba bepegawai-pegawainya kepadanya: ”Apakah artinya hal yang
tina itu harus dibayar gantinya empat kali lipat, karena
kauperbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu,
ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak keengkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu
nal belas kasihan.” 7 Kemudian berkatalah Natan kepada
mati, engkau bangun dan makan!” 22 Jawabnya: ”Selagi
Daud: ”Engkaulah orang itu! Beginilah firman TUHAN,
anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena piAllah Israel: Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja
kirku: siapa tahu TUHAN mengasihani aku, sehingga anak
atas Israel dan Akulah yang melepaskan engkau dari taitu tetap hidup. 23 Tetapi sekarang ia sudah mati, mengngan Saul. 8 Telah Kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu,
apa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikandan isteri-isteri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah
nya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia timemberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda; dan sedak akan kembali kepadaku.” 24 Kemudian Daud menghiandainya itu belum cukup, tentu Kutambah lagi ini dan
bur hati Batsyeba, isterinya; ia menghampiri perempuan
itu kepadamu. 9 Mengapa engkau menghina TUHAN deitu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan
ngan melakukan apa yang jahat di mata-Nya? Uria, orang
seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo
Het itu, kaubiarkan ditewaskan dengan pedang; isterinya
kepada anak itu. TUHAN mengasihi anak ini 25 dan dekauambil menjadi isterimu, dan dia sendiri telah kaubingan perantaraan nabi Natan Ia menyuruh menamakan
arkan dibunuh oleh pedang bani Amon. 10 Oleh sebab
anak itu Yedija, oleh karena TUHAN. 26 Yoab berperang
itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sammelawan Raba, kota bani Amon dan ia merebut kota kerapai selamanya, karena engkau telah menghina Aku dan
jaan. 27 Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan
mengambil isteri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istepesan: ”Aku berperang melawan kota Raba, dan telah merimu. 11 Beginilah firman TUHAN: Bahwasanya malaperebut pula kota air. 28 Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa
taka akan Kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum
tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan
keluargamu sendiri. Aku akan mengambil isteri-isterimu
aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi
di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain;
juga nama kota itu.” 29 Sesudah itu Daud mengumpulkan
orang itu akan tidur dengan isteri-isterimu di siang hari.
seluruh tentara, ia berangkat ke kota Raba dan berperang
12
Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi,
melawannya, lalu merebutnya. 30 Ia mengambil mahkota
tetapi Aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel
dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertasecara terang-terangan.” 13 Lalu berkatalah Daud kepada
tahkan sebuah batu permata yang mahal dan itu dikeNatan: ”Aku sudah berdosa kepada TUHAN.” Dan Natan
nakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak seberkata kepada Daud: ”TUHAN telah menjauhkan dokali jarahan dari kota itu. 31 Penduduk kota itu diangkut14
samu itu: engkau tidak akan mati. Walaupun demikian,
nya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi
karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista

12

254
dan kapak; juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud
segala kota bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem.

13

Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin
Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik,
namanya Tamar; dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. 2 Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh
sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon
mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. 3 Amnon
mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. 4 Katanya kepada Amnon: ”Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih
baik engkau memberitahukannya kepadaku?” Kata Amnon kepadanya: ”Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu.” 5 Lalu berkatalah Yonadab
kepadanya: ”Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat
pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya: Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila
ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku
dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya.” 6 Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat
pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja: ”Izinkanlah adikku Tamar
datang membuat barang dua kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya.” 7 Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar, ke rumahnya, dengan pesan:
”Pergilah ke rumah Amnon, kakakmu dan sediakanlah makanan baginya.” 8 Maka Tamar pergi ke rumah Amnon,
kakaknya, yang sedang berbaring-baring, lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu.
9
Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan
isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon: ”Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku.” Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan
dia. 10 Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar: ”Bawalah
makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya
dari tanganmu.” Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon, kakaknya, ke
dalam kamar. 11 Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan
berkata kepadanya: ”Marilah tidur dengan aku, adikku.”
12
Tetapi gadis itu berkata kepadanya: ”Tidak kakakku,
jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti
itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. 13 Dan
aku, ke manakah kubawa kecemaranku? Dan engkau ini,
engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel.
Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak
akan menolak memberikan aku kepadamu.” 14 Tetapi Am-
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non tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab
ia lebih kuat dari padanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. 15 Kemudian timbullah kebencian yang
sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu dari pada
cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata
kepadanya: ”Bangunlah, enyahlah!” 16 Lalu berkatalah gadis itu kepadanya: ”Tidak kakakku, sebab menyuruh aku
pergi adalah lebih jahat dari pada apa yang telah kaulakukan kepadaku tadi.” Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. 17 Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya: ”Suruhlah perempuan ini pergi dari
padaku dan kuncilah pintu di belakangnya.” 18 Gadis itu
memakai baju kurung yang maha indah; sebab demikianlah puteri-puteri raja yang masih perawan berpakaikan
baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh
dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. 19 Lalu
Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju
kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya dan pergilah ia sambil meratap
dengan nyaring. 20 Bertanyalah Absalom, kakaknya, kepadanya: ”Apakah Amnon, kakakmu itu, bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang, adikku, diamlah saja, bukankah ia kakakmu, janganlah begitu memikirkan perkara
itu.” Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu,
seorang diri. 21 Ketika segala perkara itu didengar raja
Daud sangat marahlah ia. 22 Dan Absalom tidak berkatakata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun
tentang yang baik, tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar, adiknya. 23 Sesudah lewat dua tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu
domba di Baal-Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. 24 Kemudian Absalom menghadap raja, lalu berkata: ”Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan
pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu
ini.” 25 Tetapi raja berkata kepada Absalom: ”Maaf, anakku,
jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan
engkau.” Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau
pergi, ia hanya memberi restu kepadanya. 26 Kemudian
berkatalah Absalom: ”Kalau tidak, izinkanlah kakakku
Amnon pergi beserta kami.” Tetapi raja menjawabnya: ”Apa
gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?” 27 Tetapi
ketika Absalom mendesak, diizinkannyalah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. 28 Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya, demikian: ”Perhatikan! Apabila
hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu: Paranglah Amnon, maka haruslah kamu
membunuh dia. Jangan takut. Bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa!” 29 Orangorang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu,
mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan
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diri. 30 Mereka masih di tengah jalan, ketika kabar sampai kepada Daud, demikian: ”Absalom telah membunuh
semua anak raja, tidak ada seorangpun dari mereka yang
lolos.” 31 Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya
dan berbaring di lantai, dan semua pegawainya yang hadir
padanya mengoyakkan pakaian mereka. 32 Maka berbicaralah Yonadab, anak Simea, kakak Daud, katanya: ”Janganlah tuanku menyangka, bahwa semua orang muda
anak-anak raja itu, telah dibunuh. Hanya Amnon yang
mati, sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom, sejak Amnon memperkosa Tamar, adiknya. 33 Jadi,
janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya,
bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati.” 34 Absalom melarikan diri. Ketika orang
yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan
Horonaim, sepanjang sisi pegunungan. 35 Berkatalah Yonadab kepada raja: ”Lihat, anak-anak raja datang! Benar
seperti kata hambamu ini.” 36 Baru saja ia habis berkata,
datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan
suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis
dengan amat keras. 37 Absalom telah melarikan diri dan
telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur.
Dan Daud berdukacita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. 38 Absalom telah melarikan diri dan telah pergi
ke Gesur; ia tinggal di sana tiga tahun lamanya. 39 Lalu
raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan
hatinya karena kematian Amnon telah surut.

14

Ketika Yoab, anak Zeruya, mengetahui, bahwa hati
raja merindukan Absalom, 2 maka ia menyuruh orang ke
Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana, lalu ia berkata kepada perempuan itu: ”Berlakulah
pura-pura berkabung, dan pakailah pakaian berkabung,
janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti
seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati. 3 Kemudian masuklah menghadap raja dan
berbicaralah kepadanya seperti ini” --lalu Yoab menaruh
perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. 4 Ketika
perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia
dengan mukanya ke tanah dan menyembah, sambil berkata: ”Tolonglah, ya tuanku raja!” 5 Raja bertanya kepadanya: ”Ada apa?” Jawabnya: ”Ah, aku ini seorang
janda, sebab suamiku sudah mati. 6 Hambamu ini mempunyai dua orang anak laki-laki; mereka berkelahi di padang dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang
satu memukul yang lain dan membunuh dia. 7 Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu
ini, dan mereka berkata: Serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati
ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu, dan
supaya kami memunahkan juga ahli waris itu. Mereka
hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu
dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi su-

amiku di muka bumi.” 8 Lalu berbicaralah raja kepada perempuan itu: ”Pulanglah ke rumahmu, mengenai engkau
akan kuberi perintah.” 9 Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja: ”Aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu, ya tuanku raja, tetapi raja dan takhtanya
tak bersalah.” 10 Lalu berkatalah raja: ”Jika ada orang
yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah
orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi.” 11 Kata perempuan itu: ”Kiranya raja
ingat kepada TUHAN, Allahmu, supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan dan supaya mereka jangan memunahkan anakku
itu.” Lalu berkatalah raja: ”Demi TUHAN yang hidup-sehelai rambutpun dari kepala anakmu itu takkan jatuh
ke bumi!” 12 Kemudian berkatalah perempuan itu: ”Izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada tuanku raja.” Jawabnya: ”Katakanlah.” 13 Berkatalah perempuan itu: ”Mengapa raja merancang hal yang demikian
terhadap umat Allah? Oleh karena tuanku mengucapkan
perkataan ini, maka tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. 14 Sebab kita pasti mati, kita seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah
tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang
supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang
dari pada-Nya. 15 Maka sekarang, aku datang mengatakan
perkataan ini kepada tuanku raja karena orang banyak
itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu pikir hambamu
ini: baiklah aku berbicara dahulu dengan raja, mungkin
raja mengabulkan permohonan hambanya ini; 16 sebab raja
akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya
ini dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan
anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah. 17 Juga
hambamu ini berpikir: perkataan tuanku raja tentulah
akan menenangkan hati, sebab seperti malaikat Allah, demikianlah tuanku raja, yang dapat membeda-bedakan apa
yang baik dan jahat. Dan TUHAN, Allahmu, kiranya menyertai tuanku.” 18 Lalu raja menjawab, katanya kepada
perempuan itu: ”Baiklah jangan sembunyikan kepadaku
apa yang hendak kutanyakan kepadamu.” Kata perempuan
itu: ”Berkatalah kiranya tuanku raja!” 19 Kemudian bertanyalah raja: ”Adakah Yoab campur tangan dengan engkau
dalam semuanya ini?” Perempuan itu menjawab: ”Demi
hidupmu, tuanku raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang tuanku raja
katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan daku; dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini. 20 Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu maka hambamu Yoab melakukan
perkara ini. Tetapi tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di
bumi.” 21 Sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab: ”Baik,
kukabulkan permohonan ini. Pergilah, bawalah kembali
orang muda Absalom itu.” 22 Lalu sujudlah Yoab dengan
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mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata: ”Pada hari ini hambamu mengetahui bahwa tuanku raja suka kepada hamba,
karena tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu
ini.” 23 Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. 24 Tetapi berkatalah raja:
”Ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang
ke hadapanku.” Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. 25 Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya
seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. 26 Apabila ia mencukur
rambutnya--pada akhir tiap-tiap tahun ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya--maka ditimbangnya
rambutnya itu, dua ratus syikal beratnya, menurut batu
timbangan raja. 27 Bagi Absalom lahir tiga orang anak
laki-laki dan seorang anak perempuan, yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. 28 Setelah Absalom diam di Yerusalem genap dua tahun lamanya, dengan tidak datang ke hadapan raja, 29 maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja. Tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi, untuk kedua kalinya, tetapi ia
tidak mau datang. 30 Lalu berkatalah ia kepada hambahambanya: ”Lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku dan
di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu.” Maka hambahamba Absalom membakar ladang itu. 31 Lalu Yoab pergi
mendapatkan Absalom ke rumahnya, dan bertanya kepadanya: ”Mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu?” 32 Jawab Absalom kepada Yoab: ”Ya, aku
telah menyuruh orang kepadamu mengatakan: datanglah
ke mari, supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk
mengatakan: apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang, aku
mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia
menghukum aku mati.” 33 Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja
memanggil Absalom, dan ia masuk menghadap raja, lalu
sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah; lalu raja
mencium Absalom.

15

Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah
kereta serta kuda dan lima puluh orang yang berlari di
depannya. 2 Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi
jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan
ditanyai: ”Dari kota manakah engkau?” Apabila ia menjawab: ”Hambamu ini datang dari suku Israel anu,” 3 maka
berkatalah Absalom kepadanya: ”Lihat, perkaramu itu
baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorangpun yang mau mendengarkan engkau.” 4 Lagi kata Absalom: ”Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri
ini! Maka setiap orang yang mempunyai perkara atau
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pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan
menyelesaikan perkaranya dengan adil.” 5 Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang
itu dan diciumnya. 6 Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah
Absalom mencuri hati orang-orang Israel. 7 Sesudah lewat empat tahun bertanyalah Absalom kepada raja: ”Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nazarku,
yang telah kuikrarkan kepada TUHAN. 8 Sebab hambamu
ini, ketika masih tinggal di Gesur, di Aram, telah bernazar, demikian: Jika TUHAN sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada TUHAN.” 9 Lalu berkatalah raja kepadanya: ”Pergilah dengan selamat.” Maka berkemaslah Absalom dan
pergi ke Hebron. 10 Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan: ”Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah: Absalom sudah menjadi raja di Hebron!” 11 Beserta Absalom turut pergi dua ratus orang dari
Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa
curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu.
12
Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud,
dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu
menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. 13 Lalu datanglah seseorang mengabarkan
kepada Daud, katanya: ”Hati orang Israel telah condong
kepada Absalom.” 14 Kemudian berbicaralah Daud kepada
semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di
Yerusalem: ”Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput dari pada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat
lekas menyusul kita, dan mendatangkan celaka atas kita
dan memukul kota ini dengan mata pedang!” 15 Para pegawai raja berkata kepada raja: ”Terserah kepada tuanku
raja! Hamba-hambamu ini siap!” 16 Lalu keluarlah raja
dan seisi rumahnya mengiringi dia; sepuluh orang gundik
ditinggalkan raja untuk menunggui istana. 17 Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat
rumah yang terakhir mereka berhenti 18 sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti
dan semua orang Pleti. Juga semua orang Gat, enam
ratus orang banyaknya, yang mengiringi dia sejak dari
Gat, berjalan melewati raja. 19 Lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang Gat itu: ”Mengapa pula engkau berjalan
beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama
raja, sebab engkau orang asing, lagipula engkau orang
buangan dari tempat asalmu. 20 Baru kemarin engkau
datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah ke mana. Pulanglah dan bawalah juga
saudara-saudaramu pulang; mudah-mudahan TUHAN me-
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nunjukkan kasih dan setia kepadamu!” 21 Tetapi Itai menjawab raja: ”Demi TUHAN yang hidup, dan demi hidup
tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau
mati, di situ hambamu juga ada.” 22 Lalu berkatalah Daud
kepada Itai: ”Jika demikian, berjalanlah lewat.” Kemudian
lewatlah Itai, orang Gat itu, bersama-sama dengan semua
orangnya dan semua anak yang menyertai dia. 23 Seluruh
negeri menangis dengan suara keras, ketika seluruh rakyat
berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. 24 Dan lihat, juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi
pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan
tabut Allah itu--juga Abyatar ikut datang--sampai seluruh
rakyat dari kota selesai menyeberang. 25 Lalu berkatalah
raja kepada Zadok: ”Bawalah tabut Allah itu kembali ke
kota; jika aku mendapat kasih karunia di mata TUHAN,
maka Ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan
melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. 26 Tetapi jika
Ia berfirman, begini: Aku tidak berkenan kepadamu, maka
aku bersedia, biarlah dilakukan-Nya kepadaku apa yang
baik di mata-Nya.” 27 Lagi berkatalah raja kepada Zadok,
imam itu: ”Jadi, engkau dan Abyatar, pulanglah ke kota
dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimaas anakmu dan Yonatan, anak Abyatar. 28 Ketahuilah,
aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan
ke padang gurun, sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku.” 29 Lalu Zadok dan Abyatar membawa tabut
Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di
sana. 30 Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia
masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. 31 Ketika kepada Daud dikabarkan,
demikian: ”Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom,” maka berkatalah Daud: ”Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya TUHAN.” 32 Ketika
Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai, orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. 33 Berkatalah Daud kepadanya: ”Jika
engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban
kepadaku nanti, 34 tetapi jika engkau kembali ke kota dan
berkata kepada Absalom: Aku ini hambamu, ya raja, sejak
dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi
hambamu, --dengan demikian engkau dapat membatalkan
nasihat Ahitofel demi aku. 35 Bukankah Zadok dan Abyatar, imam-imam itu, ada bersama-sama engkau di sana?
Jadi segala yang kaudengar dari dalam istana raja, haruslah kauberitahukan kepada Zadok dan Abyatar, imamimam itu. 36 Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaas anak Zadok dan
Yonatan anak Abyatar; dengan perantaraan mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar.” 37 Dan tibalah Husai, sahabat Daud, di Yerusalem

tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu.

16

Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah
Ziba, hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana, dengan muatan dua ratus
ketul roti, seratus buah kue kismis, seratus buah-buahan
musim panas dan sebuyung anggur. 2 Lalu bertanyalah
raja kepada Ziba: ”Apakah maksudmu dengan semuanya
ini?” Jawab Ziba: ”Keledai-keledai ini bagi keluarga raja
untuk ditunggangi; roti dan buah-buahan ini bagi orangorangmu untuk dimakan; dan anggur ini untuk diminum
di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah.” 3 Kemudian
bertanyalah raja: ”Di manakah anak tuanmu?” Jawab
Ziba kepada raja: ”Ia ada di Yerusalem, sebab katanya:
Pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku
kerajaan ayahku.” 4 Lalu berkatalah raja kepada Ziba: ”Kalau begitu, kepunyaanmulah segala kepunyaan Mefiboset.”
Kata Ziba: ”Aku tunduk! Biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja.” 5 Ketika raja
Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul; ia bernama Simei bin
Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. 6 Daud dan semua pegawai raja Daud dilemparinya
dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. 7 Beginilah perkataan Simei
pada waktu ia mengutuk: ”Enyahlah, enyahlah, engkau
penumpah darah, orang dursila! 8 TUHAN telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau
gantikan menjadi raja, TUHAN telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya,
engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah.” 9 Lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya, kepada raja: ”Mengapa anjing mati ini mengutuki
tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya.” 10 Tetapi kata raja: ”Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk! Sebab apabila TUHAN berfirman kepadanya: Kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya: mengapa engkau berbuat demikian?” 11 Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya: ”Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang
orang Benyamin ini! Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab TUHAN yang telah berfirman kepadanya demikian. 12 Mungkin TUHAN akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan TUHAN membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini.” 13 Demikianlah
Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya,
sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan
dengan dia dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. 14 Dengan lelah
sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama
dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana.
15
Maka Absalom dan seluruh rakyat, orang-orang Israel,
sampailah ke Yerusalem, dan Ahitofel ada bersama-sama
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dengan dia. 16 Ketika Husai, orang Arki, sahabat Daud itu,
sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom: ”Hiduplah raja! Hiduplah raja!” 17 Berkatalah Absalom kepada Husai: ”Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu?” 18 Lalu berkatalah Husai kepada Absalom: ”Tidak, tetapi dia yang dipilih oleh TUHAN dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki
aku dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal.
19
Lagipula, kepada siapakah aku memperhambakan diri?
Bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu.” 20 Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel: ”Berilah nasihat; apakah yang harus kita perbuat?” 21 Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom:
”Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya
untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar, bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh
ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau, akan
dikuatkan hatinya.” 22 Maka dibentangkanlah kemah bagi
Absalom di atas sotoh, lalu Absalom menghampiri gundikgundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. 23 Pada
waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama
dengan petunjuk yang dimintakan dari pada Allah; demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud
maupun oleh Absalom.

17

Berkatalah Ahitofel kepada Absalom: ”Izinkanlah
aku memilih dua belas ribu orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. 2 Aku akan
mendatangi dia, selagi ia lesu dan lemah semangatnya,
dan mengejutkan dia; seluruh rakyat yang ada bersamasama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat
menewaskan raja sendiri. 3 Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang
mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi, engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat.” 4 Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. 5 Tetapi berkatalah
Absalom: ”Panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya
kita mendengar apa yang hendak dikatakannya.” 6 Ketika
Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya, demikian: ”Beginilah perkataan yang dikatakan
Ahitofel; apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah.” 7 Lalu berkatalah Husai kepada Absalom: ”Nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik.” 8 Kata
Husai pula: ”Engkau tahu, bahwa ayahmu dan orangorangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati
seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagipula ayahmu adalah seorang prajurit sejati; ia tidak akan
membiarkan rakyat tidur. 9 Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lobang atau di salah satu tempat.
Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas
dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan ber-
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kata: Rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. 10 Maka seorang gagah perkasa sekalipun
yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali, sebab seluruh Israel tahu, bahwa ayahmu itu seorang
pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah
orang gagah perkasa. 11 Sebab itu kunasihatkan: Suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Bersyeba berkumpul
kepadamu, seperti pasir di tepi laut banyaknya dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. 12 Apabila kita
mendatangi dia di salah satu tempat, di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya, seperti embun jatuh
ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. 13 Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan
mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, hingga batu kecilpun tidak terdapat lagi di sana.” 14 Lalu berkatalah Absalom dan setiap
orang Israel: ”Nasihat Husai, orang Arki itu, lebih baik
dari pada nasihat Ahitofel.” Sebab TUHAN telah memutuskan, bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan,
dengan maksud supaya TUHAN mendatangkan celaka kepada Absalom. 15 Sesudah itu berkatalah Husai kepada
Zadok dan kepada Abyatar, imam-imam itu: ”Ini dan itu
dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para
tua-tua Israel, tetapi ini dan itu kunasihatkan. 16 Oleh sebab itu, suruhlah dengan segera memberitahukan kepada
Daud, demikian: Pada malam ini janganlah bermalam di
tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi
menyeberanglah dengan segera, supaya jangan raja dan
seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan
habis.” 17 Yonatan dan Ahimaas menunggu di En-Rogel,
dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang
membawa kabar kepada mereka; dan merekapun langsung
memberitahu raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat
memasuki kota. 18 Tetapi seorang anak melihat mereka,
lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera, dan sampailah mereka ke rumah seseorang
di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya; maka
turunlah mereka ke dalamnya. 19 Kemudian perempuan
itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas
mulut sumur itu dan menaburkan butir-butir gandum di
atasnya, sehingga tidak kelihatan apa-apa. 20 Sampailah
orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya,
lalu bertanya: ”Di manakah Ahimaas dan Yonatan?” Jawab perempuan itu kepada mereka: ”Mereka telah menyeberangi sungai itu.” Kemudian mereka mencari, tetapi
tidak mendapatnya, lalu pulanglah mereka ke Yerusalem.
21
Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari
sumur, lalu pergi memberitahu raja Daud, kata mereka kepada Daud: ”Bersiaplah dan seberangilah dengan segera
sungai ini, sebab ini dan itu dinasihatkan Ahitofel terhadap kamu.” 22 Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat
yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak ada seorangpun
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yang ketinggalan, yang tidak menyeberangi sungai Yordan.
23
Ketika dilihat Ahitofel, bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya; ia mengatur urusan rumah
tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia
mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. 24 Maka
sampailah Daud ke Mahanaim, ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. 25 Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah
anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismael yang telah memperisteri Abigal binti Nahas, saudara perempuan
Zeruya ibu Yoab. 26 Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. 27 Ketika Daud tiba di Mahanaim,
maka Sobi bin Nahas, dari Raba, kota bani Amon, dan Makhir bin Amiel, dari Lodebar, dan Barzilai, orang Gilead,
dari Rogelim, membawa 28 tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, bertih gandum, kacang
babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, 29 madu, dadih, kambing domba dan keju lembu bagi Daud dan bagi
rakyat yang bersama-sama dengan dia, untuk dimakan, sebab kata mereka: ”Rakyat ini tentu telah menjadi lapar,
lelah dan haus di padang gurun.”
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Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama
dengan dia, kemudian ia mengangkat kepala pasukan seribu dan kepala pasukan seratus atas mereka. 2 Lalu Daud
menyuruh tentara itu maju berperang, sepertiga di bawah
perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai,
anak Zeruya, adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah
perintah Itai, orang Gat itu. Lalu berkatalah raja kepada
rakyat: ”Aku juga akan maju berperang bersama-sama
dengan kamu.” 3 Tetapi tentara itu berkata: ”Janganlah
tuanku maju berperang; sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami;
bahkan sekalipun mati separuh dari pada kami, mereka
tidak akan menghiraukan kami; tetapi tuanku sama harganya dengan sepuluh ribu orang dari pada kami. Sebab
itu, adalah lebih baik, bahwa tuanku bersedia menolong
kami dari kota.” 4 Kemudian berkatalah raja kepada mereka: ”Apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat.”
Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang dan seluruh tentara itu berjalan ke luar, beratus-ratus dan beribu-ribu.
5
Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai,
demikian: ”Perlakukanlah Absalom, orang muda itu dengan lunak karena aku.” Dan seluruh tentara mendengar,
ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. 6 Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran
di hutan Efraim. 7 Tentara Israel terpukul kalah di sana
oleh orang-orang Daud, dan pada hari itu terjadilah di
sana pertumpahan darah yang dahsyat: dua puluh ribu
orang tewas. 8 Kemudian pertempuran meluas dari sana
meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih

banyak orang di antara tentara dari pada yang dimakan
pedang pada hari itu. 9 Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi
bagal. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahandahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung
antara langit dan bumi, sedang bagal yang dikendarainya
berlari terus. 10 Seseorang melihatnya, lalu memberitahu
Yoab, katanya: ”Aku melihat Absalom tergantung pada
pohon tarbantin.” 11 Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu: ”Apa? Jika engkau melihatnya,
mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat
itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau sepuluh
syikal perak dan satu ikat pinggang.” 12 Tetapi orang itu
berkata kepada Yoab: ”Sekalipun aku mendapat seribu
syikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah
anak raja itu, sebab di depan telinga kamilah raja memberi
perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya: Lindungilah Absalom orang muda itu, karena aku.
13
Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat tidak ada sesuatupun yang tinggal tersembunyi kepada
raja--maka engkau akan menjauhkan diri.” 14 Tetapi Yoab
berkata: ”Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan
kau seperti ini.” Lalu diambilnyalah tiga lembing dalam
tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom, sedang
ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin
itu. 15 Kemudian sepuluh bujang, pembawa senjata Yoab,
mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia.
16
Sesudah itu Yoab meniup sangkakala, sehingga tentara
berhenti mengejar orang Israel; sebab Yoab mau menahan
tentaranya itu. 17 Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lobang yang besar di
hutan itu, kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar. Dan seluruh orang Israel
melarikan diri, masing-masing ke kemahnya. 18 Sewaktu
hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri
tugu yang sekarang ada di Lembah Raja, sebab katanya:
”Aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan
kepada namaku.” Dan ia telah menamai tugu itu menurut
namanya sendiri; sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang: tugu peringatan Absalom. 19 Kemudian berkatalah Ahimaas bin Zadok: ”Biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa TUHAN
telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia
dari tangan musuhnya.” 20 Tetapi berkatalah Yoab kepadanya: ”Pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa
kabar, pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan
kabar, tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati.” 21 Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia: ”Pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kaulihat.” Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab, lalu berlari pergi. 22 Tetapi
berkatalah sekali lagi Ahimaas bin Zadok kepada Yoab:
”Apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi
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menyusul orang Etiopia itu.” Tetapi kata Yoab: ”Mengapa
juga engkau mau berlari pergi, anakku? Apakah engkau
membawa kabar yang menguntungkanmu?” 23 Jawabnya:
”Apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi.” Lalu berkatalah Yoab kepadanya: ”Kalau demikian larilah.” Maka
berlarilah Ahimaas mengambil jalan dari Lembah Yordan,
sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. 24 Adapun Daud
duduk di antara kedua pintu gerbang sedang penjaga naik
ke sotoh pintu gerbang itu, di atas tembok. Ketika ia
melayangkan pandangnya, dilihatnyalah orang datang berlari, seorang diri saja. 25 Berserulah penjaga memberitahu
raja, lalu raja berkata: ”Jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikannya.” Sementara orang itu
mendekat, 26 penjaga itu melihat seorang lain datang berlari, lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu
gerbang, katanya: ”Lihat, ada lagi orang datang berlari,
seorang diri.” Berkatalah raja: ”Itupun pembawa kabar
yang baik.” 27 Sesudah itu berkatalah penjaga: ”Aku lihat
cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari
Ahimaas bin Zadok.” Berkatalah raja: ”Itu orang baik,
ia datang membawa kabar yang baik.” 28 Lalu Ahimaas
berseru, katanya kepada raja: ”Selamat!” Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata: ”Terpujilah TUHAN, Allahmu, yang
telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja.” 29 Lalu bertanyalah raja:
”Selamatkah Absalom, orang muda itu?” Jawab Ahimaas:
”Aku melihat keributan yang besar, ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu
apa itu.” 30 Kemudian berkatalah raja: ”Pergilah ke samping, berdirilah di sini.” Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. 31 Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata
orang Etiopia itu: ”Tuanku raja mendapat kabar yang
baik, sebab TUHAN telah memberi keadilan kepadamu
pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku.” 32 Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu: ”Selamatkah Absalom, orang muda itu?” Jawab orang Etiopia itu: ”Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua
orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat.” 33 Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke
anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan: ”Anakku Absalom, anakku,
anakku Absalom! Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku!”
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Lalu diberitahukanlah kepada Yoab: ”Ketahuilah,
raja menangis dan berkabung karena Absalom.” 2 Pada
hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh
tentara, sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang
berkata: ”Raja bersusah hati karena anaknya.” 3 Sebab
itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari
itu, seperti tentara yang kena malu kembali dengan diamdiam karena melarikan diri dari pertempuran. 4 Raja me-

10. 2 SAMUEL
nyelubungi mukanya, dan dengan suara nyaring merataplah raja: ”Anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku!”
5
Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya
serta berkata: ”Pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu, yang telah menyelamatkan nyawamu pada
hari ini dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan
dan nyawa isteri-isterimu dan nyawa gundik-gundikmu, 6 dengan
mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan
membenci orang-orang yang cinta kepadamu! Karena pada
hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima
dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan
aku mengerti pada hari ini, bahwa seandainya Absalom
masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal
itu kaupandang baik. 7 Oleh sebab itu, bangunlah, pergilah ke luar dan berbicaralah menenangkan hati orangorangmu. Sebab aku bersumpah demi TUHAN, apabila
engkau tidak keluar, maka seorangpun tidak akan ada
yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam
ini; dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kaualami sejak kecilmu sampai sekarang.”
8
Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka
diberitahukanlah kepada seluruh rakyat, demikian: ”Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang.” Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang
Israel sudah melarikan diri, masing-masing ke kemahnya.
9
Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah,
katanya: ”Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita, dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan
diri dari dalam negeri karena Absalom; 10 tetapi Absalom
yang telah kita urapi untuk memerintah kita, sudah mati
dalam pertempuran. Maka sekarang, mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali?” 11 Raja
Daud telah menyuruh orang kepada Zadok dan Abyatar,
imam-imam itu, dengan pesan: ”Berbicaralah kepada para
tua-tua Yehuda, demikian: Mengapa kamu menjadi yang
terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya?” Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja.
12
”Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku;
mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa
raja kembali? 13 Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan: Bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada
itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab.” 14 Demikianlah dibelokkannya hati semua
orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh
menyampaikan kepada raja pesan ini: ”Kembalilah, tuanku dan semua anak buahmu.” 15 Lalu berangkatlah raja
pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara
itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai
Yordan. 16 Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang
dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong raja Daud.
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Juga ada seribu orang dari daerah Benyamin bersamasama dengan dia. Dan Ziba, hamba keluarga Saul, dan
kelima belas anaknya laki-laki dan kedua puluh hambanya
bersama-sama dengan dia datang tergesa-gesa ke sungai
Yordan mendahului raja, 18 lalu menyeberang dari tempat
penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan
untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka
Simei bin Gera sujud di depan raja, ketika raja hendak
menyeberangi sungai Yordan, 19 dan berkata kepada raja:
”Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan
yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem; janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. 20 Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa; dan lihatlah, pada hari ini akulah yang
pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja.” 21 Lalu berbicaralah Abisai, anak Zeruya, katanya: ”Bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi
TUHAN?” 22 Tetapi Daud berkata: ”Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, sehingga kamu pada
hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang
dihukum mati di Israel! Sebab bukankah aku tahu, bahwa
aku pada hari ini adalah raja atas Israel?” 23 Kemudian
berkatalah raja kepada Simei: ”Engkau tidak akan mati.”
Lalu raja bersumpah kepadanya. 24 Juga Mefiboset bin
Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya
dan tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya tidak
dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan
selamat. 25 Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja,
bertanyalah raja kepadanya: ”Mengapa engkau tidak pergi
bersama-sama dengan aku, Mefiboset?” 26 Jawabnya: ”Ya
tuanku raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini
berkata kepadanya: Pelanailah keledai bagiku, supaya aku
menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja! -sebab hambamu ini timpang. 27 Ia telah memfitnahkan
hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja
adalah seperti malaikat Allah; sebab itu perbuatlah apa
yang tuanku pandang baik. 28 Walaupun seluruh kaum
keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari
istanamu. Apakah hakku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?” 29 Tetapi raja berkata
kepadanya: ”Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan: Engkau dan Ziba
harus berbagi ladang itu.” 30 Lalu berkatalah Mefiboset kepada raja: ”Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku
raja sudah pulang dengan selamat.” 31 Juga Barzilai, orang
Gilead itu, telah datang dari Ragelim dan ikut bersamasama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. 32 Barzilai itu sudah sangat tua, delapan puluh tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja
selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sa-

ngat kaya. 33 Berkatalah raja kepada Barzilai: ”Ikutlah
aku, aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem.” 34 Tetapi Barzilai menjawab raja: ”Berapa tahun
lagikah aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama
dengan raja ke Yerusalem? 35 Sekarang ini aku telah berumur delapan puluh tahun; masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau
masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba
makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan
penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi
menjadi beban bagi tuanku raja? 36 Sepotong jalan saja
hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersamasama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran
yang sedemikian kepadaku? 37 Biarkanlah hambamu ini
pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu
Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku raja; perbuatlah
kepadanya apa yang tuanku pandang baik.” 38 Lalu berbicaralah raja: ”Baiklah Kimham ikut dengan aku; aku
akan berbuat kepadanya apa yang kaupandang baik, dan
segala yang kaukehendaki dari padaku akan kulakukan
untukmu.” 39 Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Juga raja menyeberang, setelah berpamitan
dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang inipun pulanglah ke tempat kediamannya. 40 Sesudah itu berjalanlah
raja terus ke Gilgal, dan Kimham ikut dengan dia. Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama setengah dari rakyat
Israel telah mengantarkan raja. 41 Tetapi seluruh orang
Israel datang menghadap raja dan berkata kepada raja:
”Mengapa saudara-saudara kami, orang-orang Yehuda itu,
menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia?” 42 Lalu semua orang Yehuda menjawab orangorang Israel itu: ”Oleh karena raja kerabat kami. Mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami
makan apa-apa atas biaya raja? Apakah kami mendapat
keuntungan?” 43 Tetapi orang-orang Israel itu menjawab
orang-orang Yehuda: ”Kami sepuluh kali lebih berhak atas
raja. Sebagai anak sulung kami melebihi kamu. Mengapa
kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang
pertama-tama harus membawa raja kami kembali?” Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas dari
pada perkataan orang-orang Israel.

20

Kebetulan ada di sana seorang dursila, bernama Seba
bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta
berkata: ”Kita tidak memperoleh bagian dari pada Daud.
Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masingmasing ke kemahnya, hai orang Israel!” 2 Lalu semua orang
Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri,
sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja
mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. 3 Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem, lalu
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raja mengambil kesepuluh gundik yang ditinggalkannya
untuk menunggui istana, kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka, tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. 4 Berkatalah
raja kepada Amasa: ”Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam tiga hari, kemudian menghadaplah lagi ke
mari!” 5 Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda,
tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu
yang ditetapkan raja baginya. 6 Lalu berkatalah Daud kepada Abisai: ”Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya
bagi kita dari pada Absalom; jadi engkau, bawalah orangorang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput
dari pada kita.” 7 Lalu Yoab, orang Kreti dan orang Pleti
dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar
dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. 8 Ketika
mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa
sudah tiba di sana lebih dahulu dari pada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang dan di luarnya ada
ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka terjatuhlah pedang itu.
9
Berkatalah Yoab kepada Amasa: ”Engkau baik-baik, saudaraku?” Sementara itu tangan kanan Yoab memegang
janggut Amasa untuk mencium dia. 10 Amasa tidak awas
terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu; Yoab menikam pedang itu ke perutnya, sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya dua kali,
sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai, adiknya, terus mengejar Seba bin Bikri. 11 Dan seorang dari orangorang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu, sambil berkata: ”Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab!” 12 Dalam
pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengahtengah jalan raya. Ketika orang itu melihat, bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dilihatnya, bahwa setiap orang
yang datang ke sana berdiri menonton. 13 Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu
berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin
Bikri. 14 Seba telah melintasi daerah semua suku Israel
menuju Abel-Bet-Maakha. Dan semua orang Bikri telah
berkumpul dan mengikuti dia. 15 Tetapi sampailah orangorang Yoab, lalu mengepung dia di Abel-Bet-Maakha; mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini
dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar sedang
seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali
tembok kota itu untuk meruntuhkannya. 16 Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu: ”Dengar!
Dengar! Katakanlah kepada Yoab: Mendekatlah ke mari,
supaya aku berbicara dengan engkau.” 17 Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan
itu: ”Engkaukah Yoab?” Jawabnya: ”Benar!” Lalu ber-

10. 2 SAMUEL
katalah perempuan itu kepadanya: ”Dengarkanlah perkataan hambamu ini!” Jawabnya: ”Baik!” 18 Kemudian berkatalah perempuan itu: ”Dahulu biasa orang berkata begini: Baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan,
apakah sudah dihapuskan 19 apa yang telah ditetapkan
oleh orang-orang yang setia di Israel! Tetapi engkau ini
berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota
induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka TUHAN?” 20 Lalu Yoab menjawab: ”Jauhlah, jauhlah dari padaku untuk menelan dan memusnahkan! 21 Bukanlah begitu halnya. Tetapi seorang dari
pegunungan Efraim, yang bernama Seba bin Bikri, telah
menggerakkan tangannya melawan raja Daud; serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini.”
Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab: ”Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok
ini.” 22 Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana; sesudah
itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu
berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, masingmasing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem
kepada raja. 23 Yoab menjadi kepala atas segenap tentara
Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang
Kreti dan orang Pleti. 24 Adoram menjadi kepala orang
rodi dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara.
25
Seya menjadi panitera negara; Zadok dan Abyatar menjadi imam. 26 Juga Ira, orang Yair itu menjadi imam pada
Daud.

21

Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama tiga
tahun berturut-turut, lalu Daud pergi menanyakan petunjuk TUHAN. Berfirmanlah TUHAN: ”Pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh
orang-orang Gibeon.” 2 Lalu raja memanggil orang-orang
Gibeon dan berkata kepada mereka, --orang-orang Gibeon
itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa
orang Amori dan walaupun orang Israel telah bersumpah
kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam
kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda,
-- 3 Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu: ”Apakah yang dapat kuperbuat bagimu dan dengan apakah
dapat kuadakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka TUHAN?” 4 Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya: ”Bukanlah perkara emas dan perak
urusan kami dengan Saul serta keluarganya, juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara
orang Israel.” Tetapi kata Daud: ”Apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu?” 5 Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja: ”Dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami,
sehingga kami tidak mendapat tempat di manapun di daerah Israel, 6 biarlah diserahkan tujuh orang anaknya lakilaki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di ha-
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dapan TUHAN di Gibeon, di bukit TUHAN.” Lalu berka- yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari enam:
talah raja: ”Aku akan menyerahkan mereka.” 7 Tetapi raja dua puluh empat seluruhnya; juga orang ini termasuk ketumerasa sayang kepada Mefiboset bin Yonatan bin Saul, runan raksasa. 21 Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yokarena sumpah demi TUHAN ada di antara mereka, di natan, anak Simea kakak Daud, menewaskannya. 22 Keempat
antara Daud dan Yonatan bin Saul. 8 Lalu raja mengam- orang ini termasuk keturunan raksasa di Gat; mereka tebil kedua anak laki-laki Rizpa binti Aya, yang dilahirkan- was oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya.
nya bagi Saul, yakni Armoni dan Mefiboset, dan kelima
anak laki-laki Merab binti Saul, yang dilahirkannya bagi
Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada
Adriel bin Barzilai, orang Mehola itu, 9 kemudian diserahTUHAN pada waktu TUHAN telah melepaskan dia dari
kannyalah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon
cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul.
itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit, 2
Ia berkata: ”Ya, TUHAN, bukit batuku, kubu pertahadi hadapan TUHAN. Ketujuh orang itu tewas bersamananku dan penyelamatku, 3 Allahku, gunung batuku, temsama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim mepat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota
nuai, pada permulaan musim menuai jelai. 10 Lalu Rizpa
bentengku, tempat pelarianku, juruselamatku; Engkau mebinti Aya mengambil kain karung, dan membentangkannyelamatkan aku dari kekerasan. 4 Terpujilah TUHAN, senya bagi dirinya di atas gunung batu, dari permulaan muruku; maka akupun selamat dari pada musuhku. 5 Sesungguhnya
sim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas magelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jayat mereka; ia tidak membiarkan burung-burung di udara
hanam telah menimpa aku, 6 tali-tali dunia orang mati temendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatanglah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang
binatang di hutan pada malam hari. 11 Ketika diberitadi depanku. 7 Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru
hukan kepada Daud apa yang diperbuat Rizpa binti Aya,
kepada TUHAN, kepada Allahku aku berseru. Dan Ia
gundik Saul itu, 12 maka pergilah Daud mengambil tulangmendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong
tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan, anaknya, dari wargamasuk ke telinga-Nya. 8 Lalu bergoyang dan bergoncawarga kota Yabesh-Gilead, yang telah mencuri tulang-tulang
nglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang,
itu dari tanah lapang di Bet-San, tempat orang Filistin
oleh karena bernyala-nyala murka-Nya. 9 Asap membumenggantung mereka, ketika orang Filistin memukul Saul
bung dari hidung-Nya, api menjilat keluar dari mulut-Nya,
kalah di Gilboa. 13 Ia membawa dari sana tulang-tulang
bara menyala keluar dari pada-Nya. 10 Ia menekukkan laSaul dan tulang-tulang Yonatan, anaknya. Dikumpulkangit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kaki-Nya. 11 Ia
nlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi,
mengendarai kerub, lalu terbang, dan tampak di atas sa14
lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan
yap angin. 12 Dan Ia membuat kegelapan di sekeliling-Nya
Yonatan, anaknya, di tanah Benyamin, di Zela, di damenjadi pondok-Nya: air hujan yang gelap, awan yang
lam kubur Kish, ayahnya. Orang melakukan segala setebal. 13 Karena sinar kilat di hadapan-Nya bara api mensuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah
jadi menyala. 14 TUHAN mengguntur dari langit, Yang
mengabulkan doa untuk negeri itu. 15 Ketika terjadi lagi
Mahatinggi memperdengarkan suara-Nya. 15 Dilepaskanpeperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka
Nya panah-panah, sehingga diserakkan-Nya mereka, yakni
berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya,
kilat-kilat, sehingga dikacaukan-Nya mereka. 16 Lalu kelilalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menhatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap kajadi letih lesu. 16 Yisbi-Benob, yang termasuk keturunan
rena hardikan TUHAN karena hembusan nafas dari hidungraksasa--berat tombaknya tiga ratus syikal tembaga dan
Nya. 17 Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil
ia menyandang pedang yang baru--menyangka dapat meaku, menarik aku dari banjir. 18 Ia melepaskan aku dari
newaskan Daud. 17 Tetapi Abisai, anak Zeruya, datang
musuhku yang gagah, dari pada orang-orang yang memmenolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang
benci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. 19 Mereka
Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon
menghadang aku pada hari sialku, tetapi TUHAN adadengan sangat kepadanya, kata mereka: ”Janganlah lagi
lah sandaran bagiku; 20 Ia membawa aku keluar ke temengkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supat lapang, Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan
paya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkepadaku. 21 TUHAN memperlakukan aku sesuai dengan
kau.” 18 Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang
kebenaranku; Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesuFilistin di Gob; pada waktu itu Sibkhai, orang Husa, mecian tanganku, 22 sebab aku tetap mengikuti jalan TUHAN
mukul kalah Saf, yang termasuk keturunan raksasa. 19 Dan
dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang faterjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin, di Gob;
sik. 23 Sebab segala hukum-Nya kuperhatikan, dan dari
Elhanan bin Yaare-Oregim, orang Betlehem itu, menewaskan
ketetapan-Nya aku tidak menyimpang; 24 aku berlaku tiGoliat, orang Gat itu, yang gagang tombaknya seperti
dak bercela kepada-Nya dan menjaga diri terhadap kepesa tukang tenun. 20 Lalu terjadi lagi pertempuran di
salahan. 25 Karena itu TUHAN membalas kepadaku seGat; dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya,
suai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di
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depan mata-Nya. 26 Terhadap orang yang setia Engkau
berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela Engkau
berlaku tidak bercela, 27 terhadap orang yang suci Engkau
berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok Engkau berlaku belat-belit. 28 Bangsa yang tertindas Engkau
selamatkan, tetapi mata-Mu melawan orang-orang yang
tinggi hati, supaya mereka Kaurendahkan. 29 Karena Engkaulah pelitaku, ya TUHAN, dan TUHAN menyinari kegelapanku. 30 Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. 31 Adapun Allah, jalan-Nya sempurna; sabda
TUHAN itu murni; Dia menjadi perisai bagi semua orang
yang berlindung pada-Nya. 32 Sebab siapakah Allah selain
dari TUHAN, dan siapakah gunung batu selain dari Allah
kita? 33 Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku
yang kuat dan membuat jalanku rata; 34 yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit;
35
yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku
dapat melengkungkan busur tembaga. 36 Juga Kauberikan
kepadaku perisai keselamatan-Mu, dan kebaikan-Mu telah
membuat aku besar. 37 Kauberikan tempat lapang untuk
langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. 38 Aku mengejar
musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik
sebelum mereka kuhabiskan; 39 aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan
mereka rebah di bawah kakiku. 40 Engkau telah mengikat
pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang, Engkau
tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan
aku. 41 Kaubuat musuhku lari dari padaku, orang-orang
yang membenci aku, mereka kubinasakan. 42 Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan,
mereka berteriak kepada TUHAN, tetapi Ia tidak menjawab mereka. 43 Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah, aku menumbuk mereka dan menginjakinjak mereka seperti lumpur di jalan. 44 Dan Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku; Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa; bangsa yang
tidak kukenal menjadi hambaku; 45 orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku, baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. 46 Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar.
47
TUHAN hidup! Terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku, 48 Allah,
yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah
membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, 49 dan yang
telah membebaskan aku dari pada musuhku. Dan Engkau
telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku; Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. 50 Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu,
ya TUHAN, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. 51 Ia mengaruniakan
keselamatan yang besar kepada raja yang diangkat-Nya,
dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapiNya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya.”
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Inilah perkataan Daud yang terakhir: ”Tutur kata
Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi,
orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel: 2 Roh TUHAN berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku; 3 Allah Israel berfirman,
gunung batu Israel berkata kepadaku: Apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut
akan Allah, 4 ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi
yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. 5 Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku
bukankah Dia yang menumbuhkannya? 6 Tetapi orangorang yang dursila mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan; sesungguhnya, mereka tidak terpegang oleh
tangan: 7 tidak ada orang yang dapat mengusik mereka,
kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis!” 8 Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud: Isybaal, orang Hakhmoni,
kepala triwira; ia mengayunkan tombaknya melawan delapan ratus orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. 9 Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi; ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada
bersama-sama Daud, ketika mereka mengolok-olok orang
Filistin, yang telah berkumpul di sana untuk berperang,
padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. 10 Tetapi
ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin
sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. TUHAN memberikan pada hari itu kemenangan yang
besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia, hanya untuk
merampas. 11 Sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari.
Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi--di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah--dan tentara telah
melarikan diri dari hadapan orang Filistin, 12 maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah
diberikan TUHAN kemenangan yang besar. 13 Sekali datanglah tiga orang dari ketiga puluh kepala mendapatkan
Daud, menjelang musim menuai, dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. 14 Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung
dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu
ada di Betlehem. 15 Lalu timbullah keinginan pada Daud,
dan ia berkata: ”Sekiranya ada orang yang memberi aku
minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang!” 16 Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan
orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem
yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada TUHAN, 17 katanya: ”Jauhlah dari padaku,
ya TUHAN, untuk berbuat demikian! Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan
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nyawanya?” Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang
dilakukan ketiga pahlawan itu. 18 Abisai, adik Yoab, anak
Zeruya, dialah kepala ketiga puluh orang itu. Dan dialah
yang mengayunkan tombaknya melawan tiga ratus orang
yang mati ditikamnya; ia mendapat nama di antara ketiga
puluh orang itu. 19 Bukankah ia yang paling dihormati di
antara ketiga puluh orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira
itu. 20 Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang
gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel; ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab.
Juga pernah ia turun ke dalam lobang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. 21 Pula ia membunuh
seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya; di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya
dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang
Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya
sendiri. 22 Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada; ia
mendapat nama di antara ketiga puluh pahlawan itu. 23 Di
antara ketiga puluh orang itu ia paling dihormati, tetapi
ia tidak dapat menyamai triwira. Dan Daud mengangkat
dia mengepalai pengawalnya. 24 Asael, saudara Yoab, ada
di antara ketiga puluh orang itu; selanjutnya Elhanan bin
Dodo, dari Betlehem; 25 Sama, orang Harod; Elika, orang
Harod; 26 Heles, orang Palti; Ira anak Ikesh orang Tekoa;
27
Abiezer, orang Anatot; Mebunai, orang Husa; 28 Zalmon,
orang Ahohi; Maharai, orang Netofa; 29 Heleb anak Baana
orang Netofa; Itai bin Ribai, dari Gibea orang Benyamin;
30
Benaya, orang Piraton; Hidai dari lembah-lembah Gaas;
31
Abialbon, orang Bet-Araba; Azmawet, orang Bahurim;
32
Elyahba, orang Saalbon; Yasyen, orang Guni; Yonatan
33
anak Sama orang Harari; Ahiam bin Sarar, orang Harari;
34
Elifelet anak Ahasbai orang Maakha; Eliam anak Ahitofel orang Gilo; 35 Hezrai, orang Karmel; Paerai, orang Arbi;
36
Yigal bin Natan, dari Zoba; Bani, orang Gad; 37 Zelek,
orang Amon; Naharai, orang Beerot, pembawa senjata
Yoab anak Zeruya; 38 Ira, orang Yetri; Gareb, orang Yetri; 39 Uria, orang Het, semuanya tiga puluh tujuh orang.

24

Bangkitlah pula murka TUHAN terhadap orang Israel; Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya:
”Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda.” 2 Lalu
berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara
yang bersama-sama dengan dia: ”Jelajahilah segenap suku
Israel dari Dan sampai Bersyeba; adakanlah pendaftaran
di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka.” 3 Lalu
berkatalah Yoab kepada raja: ”Kiranya TUHAN, Allahmu,
menambahi rakyat seratus kali lipat dari pada yang ada
sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini?”
4
Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh
para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglimapanglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan
pendaftaran di antara bangsa Israel. 5 Mereka menyebera-

ngi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroer dan dari kota
yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan
Yaezer. 6 Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke
Kadesh di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. 7 Kemudian
sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke
segala kota orang Hewi dan orang Kanaan; akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda, di Bersyeba. 8 Setelah
mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka
kembali ke Yerusalem setelah lewat sembilan bulan dan
dua puluh hari. 9 Lalu Yoab memberitahukan kepada raja
hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada delapan ratus ribu orang perangnya yang dapat memegang pedang;
dan orang Yehuda ada lima ratus ribu. 10 Tetapi berdebardebarlah hati Daud, setelah ia menghitung rakyat, lalu
berkatalah Daud kepada TUHAN: ”Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini; maka sekarang, TUHAN,
jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh.” 11 Setelah Daud bangun dari pada
waktu pagi, datanglah firman TUHAN kepada nabi Gad,
pelihat Daud, demikian: 12 ”Pergilah, katakanlah kepada
Daud: Beginilah firman TUHAN: tiga perkara Kuhadapkan
kepadamu; pilihlah salah satu dari padanya, maka Aku
akan melakukannya kepadamu.” 13 Kemudian datanglah Gad
kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata
kepadanya: ”Akan datangkah menimpa engkau tiga tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri tiga bulan lamanya dari hadapan lawanmu,
sedang mereka itu mengejar engkau? Atau, akan adakah tiga hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang, pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus
kusampaikan kepada Yang mengutus aku.” 14 Lalu berkatalah Daud kepada Gad: ”Sangat susah hatiku, biarlah
kiranya kita jatuh ke dalam tangan TUHAN, sebab besar kasih sayang-Nya; tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia.” 15 Jadi TUHAN mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai
waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa
itu, dari Dan sampai Bersyeba, tujuh puluh ribu orang.
16
Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem
untuk memusnahkannya, maka menyesallah TUHAN karena malapetaka itu, lalu Ia berfirman kepada malaikat
yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu: ”Cukup! Turunkanlah sekarang tanganmu itu.” Pada waktu
itu malaikat TUHAN itu ada dekat tempat pengirikan
Arauna, orang Yebus. 17 Dan berkatalah Daud kepada
TUHAN, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian: ”Sesungguhnya, aku telah
berdosa, dan aku telah membuat kesalahan, tetapi dombadomba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku.”
18
Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata
kepadanya: ”Pergilah, dirikanlah mezbah bagi TUHAN di
tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu.” 19 Lalu pergi-
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lah Daud, sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan TUHAN. 20 Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya,
pergilah Arauna ke luar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. 21 Bertanyalah Arauna: ”Mengapa tuanku
raja datang kepada hambanya ini?” Jawab Daud: ”Untuk membeli tempat pengirikan ini dari padamu dengan
maksud mendirikan mezbah bagi TUHAN, supaya tulah
ini berhenti menimpa rakyat.” 22 Lalu berkatalah Arauna
kepada Daud: ”Baiklah tuanku raja mengambilnya dan
mempersembahkan apa yang dipandangnya baik; lihatlah,
itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretaneretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar.
23
Semuanya ini, ya raja, diberikan Arauna kepada raja.”
Arauna berkata pula kepada raja: ”Kiranya TUHAN, Allahmu,
berkenan kepadamu.” 24 Tetapi berkatalah raja kepada Arauna: ”Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dari
padamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau
mempersembahkan kepada TUHAN, Allahku, korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa.” Sesudah itu Daud
membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan
harga lima puluh syikal perak. 25 Lalu Daud mendirikan di
sana mezbah bagi TUHAN dan mempersembahkan korban
bakaran dan korban keselamatan. Maka TUHAN mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel.

10. 2 SAMUEL

1 Raja Raja

1Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun

ia diselimuti, badannya tetap dingin. 2 Lalu para pegawainya berkata kepadanya: ”Hendaklah dicari bagi tuanku
raja seorang perawan yang muda, untuk melayani dan
merawat raja; biarlah ia berbaring di pangkuanmu, sehingga badan tuanku raja menjadi panas.” 3 Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik,
dan didapatlah Abisag, gadis Sunem, lalu dibawa kepada
raja. 4 Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja
dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia.
5
Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata: ”Aku ini mau menjadi raja.” Ia melengkapi dirinya
dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta lima
puluh orang yang berlari di depannya. 6 Selama hidup Adonia ayahnya belum pernah menegor dia dengan ucapan:
”Mengapa engkau berbuat begitu?” Iapun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom.
7
Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya dan dengan imam Abyatar dan mereka menjadi pengikut dan
pembantu Adonia. 8 Tetapi imam Zadok dan Benaya bin
Yoyada dan nabi Natan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. 9 Sesudah itu
Adonia mempersembahkan domba, lembu dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Zohelet yang ada di samping En-Rogel, lalu mengundang semua saudaranya, anakanak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja;
10
tetapi nabi Natan dan Benaya dan para pahlawan dan
Salomo, adiknya, tidak diundangnya. 11 Lalu berkatalah
Natan kepada Batsyeba, ibu Salomo: ”Tidakkah engkau
mendengar, bahwa Adonia anak Hagit, telah menjadi raja,
sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya? 12 Karena
itu, baiklah kuberi nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan yawamu dan nyawa anakmu Salomo.
13
Pergilah masuk menghadap raja Daud dan katakan kepadanya: Bukankah tuanku sendiri, ya rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini: Anakmu Salomo, akan menjadi raja sesudah aku dan dialah yang akan duduk di atas
takhtaku? Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja?
14
Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, akupun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu.”
15
Jadi masuklah Batsyeba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua dan Abisag,

gadis Sunem itu, melayani raja. 16 Lalu Batsyeba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya:
”Ada yang kauingini?” 17 Lalu perempuan itu berkata kepadanya: ”Tuanku sendiri telah bersumpah demi TUHAN,
Allahmu, kepada hambamu ini: Anakmu Salomo akan
menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas takhtaku. 18 Tetapi sekarang, lihatlah, Adonia telah menjadi
raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. 19 Ia
telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan
domba, dan telah mengundang semua anak raja dan imam
Abyatar dan Yoab, panglima itu, tetapi hambamu Salomo
tidak diundangnya. 20 Dan kepadamulah, ya tuanku raja,
tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas
takhta tuanku raja sesudah tuanku. 21 Nanti aku ini dan
anakku Salomo dituduh bersalah segera sesudah tuanku
raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek
moyangnya.” 22 Selagi Batsyeba berbicara dengan raja, datanglah nabi Natan. 23 Diberitahukan kepada raja: ”Itu
ada nabi Natan.” Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke
tanah. 24 Natan berkata: ”Ya tuanku raja, tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata: Adonia akan menjadi raja sesudah aku dan ia akan duduk di atas takhtaku!
25
Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu,
ternak gemukan dan domba; ia mengundang semua anak
raja, para panglima dan imam Abyatar, dan sesungguhnya
mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru:
Hidup raja Adonia! 26 Tetapi hambamu ini, dan imam
Zadok dan Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. 27 Jika hal ini terjadi dari pihak tuanku
raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu
ini, siapa yang akan duduk di atas takhta tuanku raja
sesudah tuanku.” 28 Lalu raja Daud menjawab, katanya:
”Panggillah Batsyeba.” Perempuan itu masuk menghadap
raja dan berdiri di depannya. 29 Lalu raja bersumpah dan
berkata: ”Demi TUHAN yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, 30 pada hari ini
aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu
demi TUHAN, Allah Israel, dengan sumpah ini: Anakmu
Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang
akan duduk di atas takhtaku menggantikan aku.” 31 Lalu
Batsyeba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah; ia
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sujud menyembah kepada raja dan berkata: ”Hidup tuanku raja Daud untuk selama-lamanya!” 32 Lagi kata raja
Daud: ”Panggillah imam Zadok, nabi Natan dan Benaya
bin Yoyada.” Mereka masuk menghadap raja, 33 dan raja
berkata kepada mereka: ”Bawalah para pegawai tuanmu
ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. 34 Imam Zadok
dan nabi Natan harus mengurapi dia di sana menjadi raja
atas Israel; kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru: Hidup raja Salomo! 35 Sesudah itu kamu berjalan
pulang dengan mengiring dia; lalu ia akan masuk dan duduk di atas takhtaku, sebab dialah yang harus naik takhta
menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja
atas Israel dan Yehuda.” 36 Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja: ”Amin! Demikianlah kiranya firman TUHAN,
Allah tuanku raja! 37 Seperti TUHAN menyertai tuanku
raja, demikianlah kiranya Ia menyertai Salomo; semoga
Ia membuat takhta Salomo lebih agung dari takhta tuanku raja Daud.” 38 Lalu pergilah imam Zadok, nabi Natan
dan Benaya bin Yoyada, dengan orang Kreti dan orang
Pleti, mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina raja
Daud dan membawanya ke Gihon. 39 Imam Zadok telah
membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah,
lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup, dan
seluruh rakyat berseru: ”Hidup raja Salomo!” 40 Sesudah
itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai, sampai
seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. 41 Hal itu
kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan
yang bersama-sama dengan dia, ketika mereka baru habis
makan. Ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia
berkata: ”Apakah sebabnya kota begitu ribut?” 42 Selagi ia
berbicara, datanglah Yonatan anak imam Abyatar. Lalu
Adonia berkata: ”Masuklah, sebab engkau seorang kesatria dan tentulah engkau membawa kabar baik.” 43 Tetapi
Yonatan menjawab Adonia: ”Tidak! Tuan kita raja Daud
telah mengangkat Salomo menjadi raja. 44 Raja telah menyuruh supaya imam Zadok, dan nabi Natan dan Benaya
bin Yoyada, dengan orang Kreti dan orang Pleti, menyertai Salomo dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina
raja. 45 Imam Zadok, dan nabi Natan mengurapi dia di Gihon menjadi raja, dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria, sehingga kota menjadi ribut, itulah bunyi
yang kamu dengar tadi. 46 Salomo sekarang duduk di atas
takhta kerajaan; 47 juga pegawai-pegawai raja telah datang
mengucap selamat kepada tuan kita raja Daud, dengan
berkata: Kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih
masyhur dari pada namamu dan takhtanya lebih agung
dari pada takhtamu. Dan rajapun telah sujud menyembah
di atas tempat tidurnya, 48 dan beginilah katanya: Terpujilah TUHAN, Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas takhtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan.” 49 Maka semua undangan Adonia itu
terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut
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jalannya. 50 Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia
segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. 51 Lalu
diberitahukanlah kepada Salomo: ”Ternyata Adonia takut kepada raja Salomo, dan ia telah memegang tanduktanduk mezbah, serta berkata: Biarlah raja Salomo lebih
dahulu bersumpah mengenai aku, bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang.” 52 Lalu kata Salomo:
”Jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambutpun
dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi, tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh.” 53 Dan
raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah
itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada raja
Salomo, lalu Salomo berkata kepadanya: ”Pergilah ke rumahmu.”

2

Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya: 2 ”Aku ini akan menempuh jalan
segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. 3 Lakukanlah kewajibanmu dengan
setia terhadap TUHAN, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuanNya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya
engkau beruntung dalam segala yang kaulakukan dan dalam segala yang kautuju, 4 dan supaya TUHAN menepati
janji yang diucapkan-Nya tentang aku, yakni: Jika anakanakmu laki-laki tetap hidup di hadapan-Ku dengan setia,
dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel.
5
Dan lagi engkaupun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Zeruya, apa yang dilakukannya
kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan
Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan
darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran
darah. 6 Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. 7 Tetapi kepada anak-anak Barzilai,
orang Gilead itu, haruslah kautunjukkan kemurahan hati.
Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab merekapun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan
diri dari depan kakakmu Absalom. 8 Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin, dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada
waktu aku pergi ke Mahanaim, tetapi kemudian ia datang
menyongsong aku di sungai Yordan dan aku telah bersumpah kepadanya demi TUHAN: Takkan kubunuh engkau dengan pedang! 9 Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa
yang harus kaulakukan kepadanya untuk membuat yang
ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang
mati.” 10 Kemudian Daud mendapat perhentian bersamasama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud.
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Dan Daud memerintah orang Israel selama empat puluh
tahun; di Hebron ia memerintah tujuh tahun, dan di Yerusalem ia memerintah tiga puluh tiga tahun. 12 Salomo
duduk di atas takhta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. 13 Pada suatu hari Adonia, anak Hagit, masuk
menghadap Batsyeba, ibu Salomo, lalu perempuan itu berkata: ”Apakah engkau datang dengan maksud damai?”
Jawabnya: ”Ya, damai!” 14 Kemudian katanya: ”Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu.” Jawab perempuan itu: ”Katakanlah!” 15 Lalu katanya: ”Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja,
dan bahwa seluruh Israel mengharapkan, supaya aku menjadi raja; tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada
adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. 16 Dan sekarang, satu permintaan saja kusampaikan kepadamu; janganlah tolak permintaanku.” Jawab perempuan itu kepadanya: ”Katakanlah!” 17 Maka katanya: ”Bicarakanlah
kiranya dengan raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisag, gadis Sunem itu, diberikannya kepadaku menjadi isteriku.” 18 Jawab Batsyeba:
”Baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja.” 19 Batsyeba masuk menghadap raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia, lalu bangkitlah
raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya; kemudian duduklah ia di atas takhtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja, lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. 20 Berkatalah perempuan itu: ”Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku.” Jawab
raja kepadanya: ”Mintalah, ya ibu, sebab aku tidak akan
menolak permintaanmu.” 21 Kata perempuan itu: ”Biarlah Abisag, gadis Sunem itu, diberikan kepada kakakmu
Adonia menjadi isterinya.” 22 Tetapi raja Salomo menjawab
ibunya: ”Mengapa engkau meminta hanya Abisag, gadis
Sunem itu, untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja! Bukankah dia saudaraku yang lebih tua,
dan di pihaknya ada imam Abyatar dan Yoab, anak Zeruya?” 23 Lalu bersumpahlah raja Salomo demi TUHAN:
”Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih
dari pada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya
dengan permintaan ini! 24 Oleh sebab itu, demi TUHAN
yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku
di atas takhta Daud, ayahku, dan yang membuat bagiku
suatu keluarga seperti yang dijanjikan-Nya: pada hari ini
juga Adonia harus dibunuh.” 25 Lalu raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada; orang ini memancung dia sehingga mati. 26 Dan kepada imam Abyatar
raja berkata: ”Pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati, tetapi pada hari ini aku
tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah
mengangkat tabut Tuhan ALLAH di depan Daud, ayahku,
dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku.” 27 Lalu Salomo memecat Abyatar dari jabatannya sebagai imam TUHAN. De-

ngan demikian Salomo memenuhi firman TUHAN yang telah dikatakan-Nya di Silo mengenai keluarga Eli. 28 Ketika
kabar itu sampai kepada Yoab--memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada
Absalom--maka larilah Yoab ke kemah TUHAN, lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. 29 Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo, bahwa Yoab sudah lari ke kemah
TUHAN, dan telah ada di samping mezbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada: ”Pergilah, pancung
dia.” 30 Benaya masuk ke dalam kemah TUHAN serta berkata kepadanya: ”Beginilah kata raja: Keluarlah.” Jawabnya: ”Tidak, sebab di sinilah aku mau mati.” Lalu
Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya:
”Beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku.”
31
Kata raja kepadanya: ”Perbuatlah seperti yang dikatakannya; pancunglah dia dan kuburkanlah dia; dengan demikian engkau menjauhkan dari padaku dan dari pada
kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. 32 Dan TUHAN akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh dua
orang yang lebih benar dan lebih baik dari padanya. Ia
membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel,
dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. 33 Demikianlah
darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya, tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan takhtanya akan mendapat selamat dari pada TUHAN sampai selama-lamanya.”
34
Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada, lalu memancung dan membunuh Yoab, kemudian dia dikuburkan di
rumahnya sendiri di padang gurun. 35 Raja mengangkat
Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala
tentara; dan raja mengangkat imam Zadok menggantikan
Abyatar. 36 Kemudian raja menyuruh memanggil Simei,
dan berkata kepadanya: ”Dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana, dan janganlah keluar
dari sana ke mana-manapun. 37 Sebab ketahuilah sungguhsungguh, bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan
darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri.” 38 Lalu
berkatalah Simei kepada raja: ”Baiklah demikian! Seperti
yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan
hambamu ini.” Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa
waktu lamanya. 39 Dan sesudah lewat tiga tahun, terjadilah bahwa dua orang hamba Simei lari kepada Akhis bin
Maakha, raja Gat, lalu diberitahukan kepada Simei: ”Ketahuilah, kedua orang hambamu ada di Gat.” 40 Maka berkemaslah Simei, dipelanainya keledainya, dan pergilah ia
ke Gat, kepada Akhis, untuk mencari hambanya itu. Lalu
Simei pulang dan membawa mereka dari Gat. 41 Ketika
diberitahukan kepada Salomo, bahwa tadinya Simei pergi
dari Yerusalem ke Gat dan sekarang sudah pulang, 42 maka
raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya:
”Bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi
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mutuskan hukum, 12 maka sesungguhnya Aku melakukan
sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian,
sehingga sebelum engkau tidak ada seorangpun seperti
engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorangpun
seperti engkau. 13 Dan juga apa yang tidak kauminta Aku
berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorangpun seperti
engkau di antara raja-raja. 14 Dan jika engkau hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dan tetap mengikuti segala
ketetapan dan perintah-Ku, sama seperti ayahmu Daud,
maka Aku akan memperpanjang umurmu.” 15 Lalu terjagalah Salomo; ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan,
dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korbankorban keselamatan, kemudian ia mengadakan perjamuan
bagi semua pegawainya. 16 Pada waktu itu masuklah dua
Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir; ia
orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka bermengambil anak Firaun, dan membawanya ke kota Daud,
diri di depannya. 17 Kata perempuan yang satu: ”Ya tusampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah TUHAN
anku! aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah,
dan tembok sekeliling Yerusalem. 2 Hanya, bangsa itu madan aku melahirkan anak, pada waktu dia ada di rumah
sih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan,
itu. 18 Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan
sebab belum ada didirikan rumah untuk nama TUHAN
inipun melahirkan anak; kami sendirian, tidak ada orang
sampai pada waktu itu. 3 Dan Salomo menunjukkan kaluar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua
sihnya kepada TUHAN dengan hidup menurut ketetapansaja dalam rumah. 19 Pada waktu malam anak perempuan
ketetapan Daud, ayahnya; hanya, ia masih mempersemini mati, karena ia menidurinya. 20 Pada waktu tengah mabahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pelam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku; sengorbanan. 4 Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk
mentara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di
mempersembahkan korban, sebab di situlah bukit pengorpangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkanbanan yang paling besar; seribu korban bakaran dipernya
di pangkuanku. 21 Ketika aku bangun pada waktu pagi
sembahkan Salomo di atas mezbah itu. 5 Di Gibeon itu
untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati,
TUHAN menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi
tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi
pada waktu malam. Berfirmanlah Allah: ”Mintalah apa
itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan.” 22 Kata
yang hendak Kuberikan kepadamu.” 6 Lalu Salomo berkata:
perempuan yang lain itu: ”Bukan! anakkulah yang hidup
”Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setia-Mu yang
dan anakmulah yang mati.” Tetapi perempuan yang perbesar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup
tama berkata pula: ”Bukan! anakmulah yang mati dan
di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap
anakkulah yang hidup.” Begitulah mereka bertengkar di
Engkau; dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih sedepan raja. 23 Lalu berkatalah raja: ”Yang seorang bertia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang
kata: Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati.
anak yang duduk di takhtanya seperti pada hari ini. 7 Maka
Yang lain berkata: Bukan! Anakmulah yang mati dan
sekarang, ya TUHAN, Allahku, Engkaulah yang menganakkulah yang hidup.” 24 Sesudah itu raja berkata: ”Amangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud,
bilkan aku pedang,” lalu dibawalah pedang ke depan raja.
ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum ber- 25
Kata raja: ”Penggallah anak yang hidup itu menjadi
8
pengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengahdua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang
tengah umat-Mu yang Kaupilih, suatu umat yang besar,
setengah lagi kepada yang lain.” 26 Maka kata perempuan
yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. 9 Maka
yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab
berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimtimbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katabang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat
nya: ”Ya tuanku! Berikanlah kepadanya bayi yang hidup
membedakan antara yang baik dan yanjahat, sebab siapaitu, jangan sekali-kali membunuh dia.” Tetapi yang lain
kah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat beitu berkata: ”Supaya jangan untukku ataupun untukmu,
sar ini?” 10 Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo
penggallah!” 27 Tetapi raja menjawab, katanya: ”Berika11
meminta hal yang demikian.
Jadi berfirmanlah Allah
nlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali
kepadanya: ”Oleh karena engkau telah meminta hal yang
membunuh dia; dia itulah ibunya.” 28 Ketika seluruh orang
demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan
Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja,
atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk meTUHAN dan telah memperingatkan engkau, begini: Ketahuilah sungguh-sungguh, bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi ke mana-manapun, pastilah engkau mati
dibunuh! Dan engkau telah menjawab: Baiklah demikian,
aku akan mentaatinya. 43 Mengapa engkau tidak menepati
sumpah demi TUHAN itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu?” 44 Kemudian kata raja kepada Simei: ”Engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan
yang kauperbuat kepada Daud, ayahku, maka TUHAN
telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri.
45
Tetapi diberkatilah kiranya raja Salomo dan kokohlah takhta Daud di hadapan TUHAN sampai selama-lamanya.”
46
Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu
keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo.
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maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat, dup Salomo. 26 Lagipula Salomo mempunyai kuda empat
bahwa hikmat dari pada Allah ada dalam hatinya untuk puluh ribu kandang untuk kereta-keretanya dan dua bemelakukan keadilan.
las ribu orang berkuda. 27 Dan para kepala daerah itu
menjamin makanan raja Salomo serta semua orang yang
ikut makan dari meja raja Salomo. Mereka membawanya
Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. 2 Inilah
masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengpara pembesarnya: Azarya bin Zadok menjadi imam; 3 Elihoref
urangi sesuatu apapun. 28 Jelai dan jerami untuk kudadan Ahia, anak-anak Sisa menjadi panitera negara; Yosakuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat
fat bin Ahilud menjadi bendahara negara; 4 Benaya bin
yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya.
Yoyada menjadi panglima; Zadok dan Abyatar menjadi 29
Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan peimam. 5 Azarya bin Natan mengawasi para kepala daerah;
ngertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti daZabut bin Natan, seorang imam, menjadi sahabat raja;
taran pasir di tepi laut, 30 sehingga hikmat Salomo mele6
Ahisar menjadi kepala istana; Adoniram bin Abda menbihi hikmat segala bani Timur dan melebihi segala hikmat
jadi kepala rodi. 7 Salomo mempunyai dua belas orang keorang Mesir. 31 Ia lebih bijaksana dari pada semua orang,
pala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin madari pada Etan, orang Ezrahi itu, dan dari pada Heman,
kanan raja dan seisi istananya: adalah tanggungan tiapKalkol dan Darda, anak-anak Mahol; sebab itu ia mentiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sedapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. 32 Ia
bulan dalam setahun. 8 Inilah nama-nama mereka: Benmenggubah tiga ribu amsal, dan nyanyiannya ada seribu
Hur di pegunungan Efraim; 9 Ben-Deker di Makas, di Salima. 33 Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon
albim, di Bet-Semes dan di Elon-Bet-Hanan; 10 Ben-Hesed
aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang
di Arubot; wilayahnya ialah Sokho dan seluruh tanah Hetumbuh pada dinding batu; ia berbicara juga tentang hefer; 11 Ben-Abinadab memegang seluruh tanah bukit Dor,
wan
dan tentang burung-burung dan tentang binatang medan Tafat binti Salomo menjadi isterinya; 12 Baana bin
lata dan tentang ikan-ikan. 34 Maka datanglah orang dari
Ahilud memegang Taanakh, Megido dan seluruh Bet-Sean
segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia meneyang di sebelah Sartan di sebelah hilir Yizreel, dari Betrima upeti dari semua raja-raja di bumi, yang telah menSean sampai Abel-Mehola sampai ke seberang Yokmeam.
dengar tentang hikmatnya itu.
13
Selanjutnya Ben-Geber di Ramot-Gilead; wilayahnya ialah Hawot-Yair yang di Gilead; Yair ialah anak Manasye.
Juga wilayah Argob yang di Basan dipegangnya, enam puHiram, raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya keluh kota besar, berpagar tembok dan berpalang pintu tem- pada Salomo, karena didengarnya, bahwa Salomo telah
baga; 14 Ahinadab bin Ido memegang Mahanaim. 15 Selanjutnya
diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab HiAhimaas di Naftali; ia juga mengambil seorang anak Sa- ram senantiasa bersahabat dengan Daud. 2 Lalu Salomo
lomo menjadi isterinya, yakni Basmat. 16 Selanjutnya Ba- mengutus orang kepada Hiram dengan pesan: 3 ”Engkau
ana bin Husai di Asyer dan di Alot. 17 Lalu Yosafat bin Pa- tahu bahwa Daud, ayahku, tidak dapat mendirikan seruah di Isakhar 18 dan Simei bin Ela di Benyamin. 19 Geber buah rumah bagi nama TUHAN, Allahnya, oleh karena
bin Uri di tanah Gilead memegang tanah Sihon, raja orang musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, samAmori, dan tanah Og, raja Basan; dan dialah satu-satunya pai TUHAN menyerahkan mereka ke bawah telapak kakepala daerah yang ada di tanah itu. 20 Orang Yehuda dan kinya. 4 Tetapi sekarang, TUHAN, Allahku, telah mengorang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka aruniakan keamanan kepadaku di mana-mana, tidak ada
makan dan minum serta bersukaria. 21 Maka Salomo ber- lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. 5 Dan
kuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sam- ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah
pai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. rumah bagi nama TUHAN, Allahku, seperti yang dijanMereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Sa- jikan TUHAN kepada Daud, ayahku, demikian: Anakmu
lomo seumur hidupnya. 22 Adapun persediaan makanan yang hendak Kududukkan nanti di atas takhtamu mengyang diperlukan Salomo untuk sehari ialah tiga puluh kor gantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu
tepung yang terbaik dan enam puluh kor tepung biasa, bagi nama-Ku. 6 Oleh sebab itu, perintahkanlah orang
23
sepuluh ekor lembu gemukan dan dua puluh lembu gem- menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon,
balaan dan seratus ekor domba, belum terhitung rusa, ki- dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu,
jang, rusa dandi dan gangsa piaraan, 24 sebab ia berku- dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mu- berapa juga kauminta, sebab engkau tahu, bahwa di anlai dari Tifsah sampai ke Gaza, dan atas semua raja di tara kami tidak ada seorangpun yang pandai menebang
sebelah sini sungai Efrat; ia dikaruniai damai di seluruh pohon sama seperti orang Sidon.” 7 Maka segera sesudah
negerinya, 25 sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersudengan tenteram, masing-masing di bawah pohon anggur kacita serta berkata: ”Terpujilah TUHAN pada hari ini,
dan pohon aranya, dari Dan sampai Bersyeba seumur hi- karena Ia telah memberikan kepada Daud seorang anak
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yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini.”
8
Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan:
”Aku telah mendengar pesan yang kausuruh sampaikan kepadaku. Tentang kayu aras dan kayu sanobar aku akan
melakukan segala yang kaukehendaki. 9 Hamba-hambaku
akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut dan
aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk
dibawa sampai ke tempat yang akan kautunjukkan kepadaku; kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana,
sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu
engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang kukehendaki.” 10 Demikianlah Hiram
memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo
seberapa yang dikehendakinya. 11 Lalu Salomo memberikan kepada Hiram dua puluh ribu kor gandum, bahan
makanan bagi seisi istananya dan dua puluh kor minyak
tumbuk; demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. 12 Dan TUHAN memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikan-Nya kepadanya; maka
damaipun ada antara Hiram dan Salomo, lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. 13 Raja Salomo mengerahkan
orang rodi dari antara seluruh Israel, maka orang rodi
itu ada tiga puluh ribu orang. 14 Ia menyuruh mereka
ke gunung Libanon, sepuluh ribu orang dalam sebulan
berganti-ganti: selama sebulan mereka ada di Libanon, selama dua bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala rodi.
15
Lagipula Salomo mempunyai tujuh puluh ribu kuli dan
delapan puluh ribu tukang pahat di pegunungan, 16 belum
terhitung para mandur kepala Salomo yang mengepalai
pekerjaan itu, yakni tiga ribu tiga ratus orang banyaknya,
yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu.
17
Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu
yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar
rumah itu dari batu pahat. 18 Maka tukang-tukang Salomo
dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan
rumah itu.

6

Dan terjadilah pada tahun keempat ratus delapan puluh sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada
tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel,
dalam bulan Ziw, yakni bulan yang kedua, maka Salomo
mulai mendirikan rumah bagi TUHAN. 2 Rumah yang didirikan raja Salomo bagi TUHAN itu enam puluh hasta
panjangnya dan dua puluh hasta lebarnya dan tiga puluh hasta tingginya. 3 Balai di sebelah depan ruang besar
rumah itu dua puluh hasta panjangnya, menurut lebar rumah itu, dan sepuluh hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. 4 Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela
yang rapat bidainya. 5 Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar
dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkattingkat. 6 Tingkat bawah lima hasta lebarnya, yang tengah
enam hasta dan yang ketiga tujuh hasta, sebab telah dibu-
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atnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar,
sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. 7 Pada
waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran
palu atau kapak atau sesuatu perkakas besipun selama
pembangunan rumah itu. 8 Pintu tingkat bawah ada pada
lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tanggatangga pilin ke tingkat tengah dan dari tingkat tengah
ke tingkat yang ketiga. 9 Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai
dan pemapan dari kayu aras. 10 Dan setelah ia mendirikan
kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat lima hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. 11 Kemudian datanglah firman
TUHAN kepada Salomo, demikian: 12 ”Mengenai rumah
yang sedang kaudirikan ini, jika engkau hidup menurut
segala ketetapan-Ku dan melakukan segala peraturan-Ku
dan tetap mengikuti segala perintah-Ku dan tidak menyimpang dari padanya, maka Aku akan menepati janji-Ku kepadamu yang telah Kufirmankan kepada Daud, ayahmu,
13
yakni bahwa Aku akan diam di tengah-tengah orang
Israel dan tidak hendak meninggalkan umat-Ku Israel.”
14
Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, 15 ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras;
dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras, tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan
papan kayu sanobar. 16 Kemudian disekatnyalah dua puluh hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu
aras, dari lantai sampai ke balok-balok; lalu dibuatnyalah
ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha
kudus. 17 Dan empat puluh hasta panjangnya ruang yang
di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. 18 Kayu
aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan
bunga mengembang; semuanya ditutupi kayu aras, tidak
ada batu kelihatan. 19 Demikianlah dilengkapinya ruang
belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian TUHAN. 20 Ruang
belakang itu dua puluh hasta panjangnya dan dua puluh
hasta lebarnya dan dua puluh hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah
dari kayu aras di depannya. 21 Sesudah Salomo melapisi
rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannyalah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu, lalu ruang itu dilapisinya dengan emas.
22
Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas, ya rumah
itu seluruhnya; juga seluruh mezbah yang di depan ruang
belakang itu dilapisinya dengan emas. 23 Selanjutnya di
dalam ruang belakang itu dibuatnya dua kerub dari kayu
minyak, masing-masing sepuluh hasta tingginya. 24 Sayap
yang satu dari kerub itu lima hasta panjangnya dan sayap
yang lain juga lima hasta, sehingga dari ujung sayap yang
satu sampai ke ujung sayap yang lain sepuluh hasta panjangnya. 25 Juga kerub yang kedua adalah sepuluh hasta
panjangnya; dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama
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potongan badannya. 26 Tinggi kerub yang satu sepuluh
hasta dan demikian juga kerub yang kedua. 27 Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang
di sebelah dalam sekali; kerub-kerub itu mengembangkan
sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya dan kerub yang kedua menyentuh dinding
yang lain, sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah
itu bersentuhan ujungnya. 28 Dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. 29 Dan pada segala dinding rumah itu
berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon korma dan
bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun
di ruang sebelah luar. 30 Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun
di ruang sebelah luar. 31 Sebagai pintu masuk ke ruang
belakang dibuatnyalah pintu dari kayu minyak; ambang
dan tiangnya merupakan segi lima. 32 Pada kedua daun
pintu yang dari kayu minyak itu ia mengukir gambar kerub, pohon korma dan bunga mengembang, kemudian dilapisinya dengan emas; juga pada kerub dan pada pohon
korma itu disalutkannya emas. 33 Demikian juga untuk
pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari
kayu minyak yang merupakan segi empat; 34 dan dua pintu
dari kayu sanobar; kedua papan pintu dari pintu yang satu
dapat dilipat dan demikian juga kedua papan pintu yang
lain. 35 Lalu diukirnyalah padanya kerub, pohon korma
dan bunga mengembang, kemudian dilapisinya pintu itu
dengan emas pipih pada gambar ukiran itu. 36 Ia mendirikan tembok pelataran dalam dari tiga jajar batu pahat dan dari satu jajar balok kayu aras. 37 Dalam tahun
yang keempat, dalam bulan Ziw, diletakkanlah dasar rumah TUHAN, 38 dan dalam tahun yang kesebelas, dalam
bulan Bul, yaitu bulan kedelapan, selesailah rumah itu
dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala
rancangannya; jadi tujuh tahun lamanya ia mendirikan rumah itu.

7

Salomo mendirikan istananya sampai tiga belas tahun
lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. 2 Ia mendirikan gedung ”Hutan Libanon”, seratus hasta panjangnya
dan lima puluh hasta lebarnya dan tiga puluh hasta tingginya, disangga oleh tiga jajar tiang kayu aras dengan ganja
kayu aras di atas tiang itu. 3 Gedung itu ditutup dari atas
dengan langit-langit kayu aras, di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu, empat puluh lima
jumlahnya, yakni lima belas sejajar. 4 Ada pula tiga jajar
jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela, tiga
kali. 5 Dan semua pintu dan jendela segi empat bangunnya; jendela berhadapan dengan jendela, tiga kali. 6 Ia
membuat juga Balai Saka, lima puluh hasta panjangnya
dan tiga puluh hasta lebarnya, dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. 7 Dibuatnya juga Balai Singgasana, tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan, yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-

langit. 8 Dan gedung kediamannya sendiri, di pelataran
yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun, yang diambil Salomo menjadi isterinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. 9 Tembok dari semuanya ini
dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan
ukuran batu pahat digergaji dengan gergaji dari sebelah
dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas,
dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. 10 Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu
yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang sepuluh hasta dan batu yang delapan hasta. 11 Di bagian atas
ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat, dan
kayu aras juga. 12 Sekeliling pelataran besar ada tembok
dari tiga jajar batu pahat dan satu jajar balok kayu aras;
demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah TUHAN
dan balainya. 13 Kemudian raja Salomo menyuruh orang
menjemput Hiram dari Tirus. 14 Dia adalah anak seorang
janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga; ia penuh dengan keahlian, pengertian dan
pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga;
ia datang kepada raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. 15 Ia membentuk dua tiang tembaga,
tinggi tiang yang satu delapan belas hasta dan dapat dililit oleh tali yang dua belas hasta panjangnya; tiang yang
kedua demikian juga. 16 Dibuatnya juga dua ganja untuk
ditaruh di kepala tiang-tiang itu, dari tembaga tuangan,
tinggi ganja yang satu lima hasta dan tinggi ganja yang
kedua lima hasta. 17 Dibuatnya pula dua jala-jala untuk
ganja yang ada di kepala tiang itu--jala-jala itu semacam
kawat berpilin, semacam untaian rantai--satu jala-jala untuk ganja yang satu dan satu jala-jala untuk ganja yang kedua. 18 Kemudian dibuatnya juga buah-buah delima, dua
jajar berkeliling pada jala-jala yang satu, untuk menutupi
ganja yang di ujung tiang itu, dan demikian pula dibuatnya pada ganja yang kedua. 19 Dan ganja yang di kepala
tiang dekat balai depan itu berbentuk bunga bakung, tingginya empat hasta, 20 yakni ganja-ganja yang di atas kedua
tiang itu, di sebelah atas sekali, lewat jala-jala yang meliliti perut ganja itu; dan buah-buah delima ada dua ratus
berjajar berkeliling pada ganja yang satu, demikian juga
pada yang kedua. 21 Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang
kanan, ia menamainya Yakhin; ketika ia mendirikan tiang
kiri, ia menamainya Boas. 22 Dan setelah bentukan bunga
bakung itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu, maka siaplah
pekerjaan membuat tiang-tiang itu. 23 Kemudian dibuatnyalah ”laut” tuangan yang sepuluh hasta dari tepi ke tepi,
bundar keliling, lima hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang tiga puluh hasta panjangnya. 24 Dan di bawah tepinya ada gambar buah labu yang
mengelilinginya sama sekali, sepuluh dalam sehasta, merangkum ”laut” itu berkeliling; labu itu dua jajar, dituang
setuangan dengan bejana itu. 25 ”Laut” itu menumpang di
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atas dua belas lembu, tiga menghadap ke utara dan tiga
menghadap ke barat, tiga menghadap ke selatan dan tiga
menghadap ke timur; ”laut” itu menumpang di atasnya,
sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. 26 Tebal
”laut” itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala,
seperti bunga bakung yang berkembang. ”Laut” itu dapat
memuat dua ribu bat air. 27 Selanjutnya dibuatnya sepuluh
kereta penopang dari tembaga, satu kereta empat hasta
panjangnya, empat hasta lebarnya dan tiga hasta tingginya. 28 Beginilah bentuk kereta penopang itu: ada papan
penutupnya dan papan itu diapit oleh bingkai. 29 Dan
pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada singa, lembu dan kerub, dan demikian juga pada bingkai itu;
di sebelah atas dan di sebelah bawah singa dan lembu itu
ada karangan-karangan bunga yang tergantung. 30 Pada
satu kereta penopang ada empat roda tembaga dengan
poros tembaga; dan pada keempat penjurunya ada sangga
untuk menyangga bejana pembasuhan; sangga-sangga itu
dituang dan di sebelah luar setiap sangga ada karangan
bunga. 31 Dan mulut kereta penopang itu ada di sebelah dalam sangga-sangga itu, menonjol ke atas satu hasta;
mulutnya itu bundar, buatannya sebagai tumpuan, dan
dalamnya satu setengah hasta; juga pada mulutnya itu
ada ukiran, tetapi papan-papan penutupnya empat persegi, jadi tidak bundar. 32 Keempat roda itu ada di bawah
papan penutup, dan tangan-tangan roda itu ada pada kereta penopang itu; dan tinggi satu roda ialah satu setengah hasta. 33 Dan buatan roda itu seperti buatan roda
kereta; tetapi tangan-tangannya, lingkarnya, jari-jarinya
dan napnya, semuanya tuangan. 34 Keempat sangga pada
keempat sudut setiap kereta penopang adalah seiras dengan kereta itu. 35 Dan di sebelah atas kereta penopang
itu ada leher bundar berkeliling, setengah hasta tingginya;
di sebelah atas kereta itu ada pula topang-topang dan
papan penutup yang seiras dengan dia. 36 Maka pada muka
topang-topangnya itu dan pada papan-papan penutupnya
diukirkannyalah kerub, singa dan pohon korma, masingmasing menurut tempat yang ada, dan karangan bunga
sekeliling. 37 Demikianlah dikerjakannya kesepuluh kereta
penopang itu; tuangannya sama, ukurannya sama dan potongannya sama semuanya. 38 Lagipula dibuatnya sepuluh
bejana pembasuhan dari tembaga: setiap bejana dapat
memuat empat puluh bat air, setiap bejana empat hasta
besarnya dan ada satu bejana di atas setiap kereta dari
kesepuluh kereta penopang itu. 39 Lima kereta penopang
ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu dan lima pada sisi kirinya; tetapi ”laut” itu ditaruhnya pada sisi kanan rumah
itu, arah tenggara. 40 Dan Hiram membuat juga kualikuali, penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman.
Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang
harus dilakukannya bagi raja Salomo di rumah TUHAN,
41
yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja yang di
kepala tiang itu, dan kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu; 42 keempat ratus buah delima un-
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tuk kedua jala-jala itu, dua jajar buah delima untuk satu
jala-jala guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas
tiang itu; 43 kesepuluh kereta penopang dan kesepuluh bejana pembasuhan yang di atas kereta itu; 44 ”laut” yang
satu itu dan kedua belas lembu yang di bawah ”laut” itu;
45
kuali-kuali, penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman; segala perlengkapan yang dibuat Hiram bagi raja
Salomo di rumah TUHAN itu adalah dari tembaga yang
diupam. 46 Raja menuang semuanya itu di Lembah Yordan di dalam tanah liat antara Sukot dan Sartan. 47 Dan
Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang karena jumlahnya yang amat besar; berat tembaga
itu tidaklah terhitung. 48 Salomo membuat juga segala
perlengkapan yang ada di rumah TUHAN, yakni mezbah
emas dan meja emas tempat menaruh roti sajian; 49 kandilkandil dari emas murni, lima di sebelah kanan dan lima di
sebelah kiri, di depan ruang belakang; kembang-kembangnya,
lampu-lampunya dan sepit-sepitnya, dari emas; 50 pasupasunya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawancawannya dan perbaraan-perbaraannya, dari emas murni;
engsel-engsel untuk pintu ruang dalam, yakni tempat maha
kudus, dan engsel-engsel untuk pintu ruang besar Bait
Suci, dari emas. 51 Maka genaplah segala pekerjaan yang
dilakukan Salomo di rumah TUHAN itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya,
dan menaruh perak, emas dan barang-barang itu dalam
perbendaharaan rumah TUHAN.

8

Pada waktu itu raja Salomo menyuruh para tua-tua
Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak
orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem, untuk mengangkut tabut perjanjian TUHAN dari kota Daud,
yaitu Sion. 2 Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni
bulan ketujuh, berkumpullah di hadapan raja Salomo semua orang Israel. 3 Setelah semua tua-tua Israel datang,
maka imam-imam mengangkat tabut itu. 4 Mereka mengangkut tabut TUHAN dan Kemah Pertemuan dan segala
barang kudus yang ada dalam kemah itu; semuanya itu
diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. 5 Tetapi
raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri bersama-sama dengan dia di
depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba
dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang
banyaknya. 6 Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian TUHAN itu ke tempatnya, di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap
kerub-kerub; 7 sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerubkerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya
dari atas. 8 Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus, yang
di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari
luar; dan di situlah tempatnya sampai hari ini. 9 Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang
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diletakkan Musa ke dalamnya di gunung Horeb, yakni lohloh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan TUHAN
dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. 10 Ketika imam-imam keluar dari
tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah TUHAN,
11
sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan TUHAN memenuhi rumah TUHAN. 12 Pada waktu
itu berkatalah Salomo: ”TUHAN telah menetapkan matahari di langit, tetapi Ia memutuskan untuk diam dalam
kekelaman. 13 Sekarang, aku telah mendirikan rumah kediaman bagi-Mu, tempat Engkau menetap selama-lamanya.”
14
Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. 15 Ia
berkata: ”Terpujilah TUHAN, Allah Israel, yang telah
menyelesaikan dengan tangan-Nya apa yang difirmankanNya dengan mulut-Nya kepada Daud, ayahku, demikian:
16
Sejak Aku membawa umat-Ku Israel keluar dari Mesir,
tidak ada kota yang Kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman
nama-Ku, tetapi Aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umat-Ku Israel.” 17 Lalu raja melanjutkan: ”Ketika Daud, ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk
nama TUHAN, Allah Israel, 18 berfirmanlah TUHAN kepadanya: Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk
nama-Ku, dan maksudmu itu memanglah baik; 19 hanya,
bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah
yang akan mendirikan rumah itu untuk nama-Ku. 20 Jadi
TUHAN telah menepati janji yang telah diucapkan-Nya;
aku telah bangkit menggantikan Daud, ayahku, dan telah
duduk di atas takhta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan TUHAN: aku telah mendirikan rumah ini untuk
nama TUHAN, Allah Israel, 21 dan telah menyediakan di
sana tempat untuk tabut, yang memuat perjanjian yang
telah diadakan TUHAN dengan nenek moyang kita, ketika
mereka dibawa-Nya keluar dari tanah Mesir.” 22 Kemudian
berdirilah Salomo di depan mezbah TUHAN di hadapan
segenap jemaah Israel, ditadahkannyalah tangannya ke langit, 23 lalu berkata: ”Ya TUHAN, Allah Israel! Tidak ada
Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah; Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia
kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya
hidup di hadapan-Mu; 24 Engkau yang tetap berpegang
pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan
yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kaufirmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada
hari ini. 25 Maka sekarang, ya TUHAN, Allah Israel, peliharalah apa yang Kaujanjikan kepada hamba-Mu Daud,
ayahku, dengan berkata: Keturunanmu takkan terputus
di hadapan-Ku dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanKu sama seperti engkau hidup di hadapan-Ku. 26 Maka
sekarang, ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata

keteguhan janji yang telah Kauucapkan kepada hambaMu Daud, ayahku. 27 Tetapi benarkah Allah hendak diam
di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang
mengatasi segala langitpun tidak dapat memuat Engkau,
terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. 28 Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya
TUHAN Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hambaMu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini! 29 Kiranya
mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam,
terhadap tempat yang Kaukatakan: nama-Ku akan tinggal di sana; dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan
di tempat ini. 30 Dan dengarkanlah permohonan hambaMu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat
ini; bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat
kediaman-Mu di sorga; dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. 31 Jika seseorang
telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbah-Mu di dalam rumah ini, 32 maka
Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni menyatakan
bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. 33 Apabila umatMu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka
berdosa kepada-Mu, kemudian mereka berbalik kepadaMu dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon kepada-Mu di rumah ini, 34 maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa
umat-Mu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang
telah Kauberikan kepada nenek moyang mereka. 35 Apabila
langit tertutup, sehingga tidak ada hujan, sebab mereka
berdosa kepada-Mu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan
mengakui nama-Mu dan mereka berbalik dari dosanya,
sebab Engkau telah menindas mereka, 36 maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni
dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel, --karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik
yang harus mereka ikuti--dan Engkau kiranya memberikan
hujan kepada tanah-Mu yang telah Kauberikan kepada
umat-Mu menjadi milik pusaka. 37 Apabila di negeri ini
ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan
penyakit gandum, belalang, atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, 38 lalu seseorang atau segenap umat-Mu Israel ini memanjatkan
doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan
tangannya--karena mereka masing-masing mengenal apa
yang merisaukan hatinya sendiri-- 39 maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediaman-Mu
yang tetap, dan Engkau kiranya mengampuni, bertindak,
dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya--sebab
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Engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia,
-- 40 supaya mereka takut akan Engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kauberikan kepada nenek
moyang kami. 41 Juga apabila seorang asing, yang tidak
termasuk umat-Mu Israel, datang dari negeri jauh oleh karena nama-Mu, -- 42 sebab orang akan mendengar tentang
nama-Mu yang besar dan tentang tangan-Mu yang kuat
dan lengan-Mu yang teracung--dan ia datang berdoa di rumah ini, 43 maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di
sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadaMu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi
mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut akan Engkau
sama seperti umat-Mu Israel dan sehingga mereka tahu,
bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah yang telah
kudirikan ini. 44 Apabila umat-Mu keluar untuk berperang
melawan musuhnya, ke arah manapun Engkau menyuruh
mereka, dan apabila mereka berdoa kepada TUHAN dengan berkiblat ke kota yang telah Kaupilih dan ke rumah
yang telah kudirikan bagi nama-Mu, 45 maka Engkau kiranya mendengarkan di sorga doa dan permohonan mereka
dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka.
46
Apabila mereka berdosa kepada-Mu--karena tidak ada
manusia yang tidak berdosa--dan Engkau murka kepada
mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga
mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau
yang dekat, 47 dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik, dan memohon kepada-Mu di negeri orang-orang yang
mengangkut mereka tertawan, dengan berkata: Kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik, 48 apabila mereka
berbalik kepada-Mu dengan segenap hatinya dan dengan
segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepada-Mu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah Kauberikan
kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah Kaupilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi nama-Mu,
49
maka Engkau kiranya mendengarkan di sorga, tempat
kediaman-Mu yang tetap, kepada doa dan permohonan
mereka dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada
mereka. 50 Engkau kiranya mengampuni umat-Mu yang telah berdosa kepada-Mu, mengampuni segala pelanggaran
yang dilakukan mereka kepada-Mu, dan kiranya Engkau
membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang
mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu
menyayangi mereka, 51 sebab mereka itu umat-Mu dan milik kepunyaan-Mu yang telah Kaubawa keluar dari Mesir
dari tengah-tengah dapur peleburan besi. 52 Hendaklah
mata-Mu terbuka terhadap permohonan hamba-Mu dan
terhadap permohonan umat-Mu Israel dan hendaklah Engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru
kepada-Mu. 53 Sebab Engkaulah yang memisahkan mereka bagi-Mu menjadi milik kepunyaan-Mu dari antara
segala bangsa di bumi, seperti yang telah Kaufirmankan

11. 1 RAJA RAJA
dengan perantaraan Musa, hamba-Mu, pada waktu Engkau membawa nenek moyang kami keluar dari Mesir, ya
Tuhan ALLAH!” 54 Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada TUHAN, bangkitlah ia dari depan mezbah TUHAN setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. 55 Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya: 56 ”Terpujilah TUHAN yang memberikan tempat perhentian kepada umat-Nya Israel tepat
seperti yang difirmankan-Nya; dari segala yang baik, yang
telah dijanjikan-Nya dengan perantaraan Musa, hambaNya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. 57 Kiranya
TUHAN, Allah kita, menyertai kita sebagaimana Ia telah
menyertai nenek moyang kita, janganlah Ia meninggalkan
kita dan janganlah Ia membuangkan kita, 58 tetapi hendaklah dicondongkan-Nya hati kita kepada-Nya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan-Nya, dan untuk tetap mengikuti segala perintah-Nya dan ketetapanNya dan peraturan-Nya yang telah diperintahkan-Nya kepada nenek moyang kita. 59 Hendaklah perkataan yang
telah kupohonkan tadi di hadapan TUHAN, dekat pada
TUHAN, Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hamba-Nya dan kepada umat-Nya
Israel menurut yang perlu pada setiap hari, 60 supaya segala bangsa di bumi tahu, bahwa Tuhanlah Allah, dan
tidak ada yang lain, 61 dan hendaklah kamu berpaut kepada TUHAN, Allah kita, dengan sepenuh hatimu dan
dengan hidup menurut segala ketetapan-Nya dan dengan
tetap mengikuti segala perintah-Nya seperti pada hari ini.”
62
Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan
korban sembelihan di hadapan TUHAN. 63 Sebagai korban
keselamatannya kepada TUHAN Salomo mempersembahkan
dua puluh dua ribu ekor lembu sapi dan seratus dua puluh ribu ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah TUHAN itu. 64 Pada hari
itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang
di depan rumah TUHAN, sebab di situlah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian dan segala lemak
korban keselamatan, sebab mezbah tembaga yang di hadapan TUHAN itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. 65 Lalu Salomo mengadakan perayaan pada
waktu itu juga, di hadapan TUHAN, Allah kita, selama
tujuh hari, bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu
jemaah yang besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai
sungai Mesir. 66 Pada hari yang kedelapan disuruhnya
bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk
raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan
bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan TUHAN
kepada Daud, hamba-Nya, dan kepada orang Israel, umatNya.
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Ketika Salomo selesai mendirikan rumah TUHAN dan
istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, 2 maka
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TUHAN menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua
kalinya seperti Ia sudah menampakkan diri kepadanya di
Gibeon. 3 Firman TUHAN kepadanya: ”Telah Kudengar
doa dan permohonanmu yang kausampaikan ke hadapanKu; Aku telah menguduskan rumah yang kaudirikan ini
untuk membuat nama-Ku tinggal di situ sampai selamalamanya, maka mata-Ku dan hati-Ku akan ada di situ
sepanjang masa. 4 Mengenai engkau, jika engkau hidup
di hadapan-Ku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang Kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan-Ku, 5 maka
Aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah Kujanjikan kepada
Daud, ayahmu, dengan berkata: Keturunanmu takkan
terputus dari takhta kerajaan Israel. 6 Tetapi jika kamu
ini dan anak-anakmu berbalik dari pada-Ku dan tidak
berpegang pada segala perintah dan ketetapan-Ku yang
telah Kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada
allah lain dan sujud menyembah kepadanya, 7 maka Aku
akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah
Kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah Kukuduskan bagi nama-Ku itu, akan Kubuang dari hadapanKu, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. 8 Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun,
bersuit, dan berkata: Apakah sebabnya TUHAN berbuat
yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini?
9
Maka orang akan berkata: Sebab mereka meninggalkan
TUHAN, Allah mereka, yang membawa nenek moyang
mereka keluar dari tanah Mesir dan sebab mereka berpegang pada allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan
beribadah kepadanya. Itulah sebabnya TUHAN mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka.” 10 Setelah
lewat dua puluh tahun selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah TUHAN dan istana raja.
11
Oleh karena Hiram, raja Tirus, telah membantu Salomo
dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas, sebanyak yang
dikehendakinya, maka pada waktu itu raja Salomo memberikan kepada Hiram dua puluh kota di negeri Galilea.
12
Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihatlihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka
semuanya kurang menyenangkan hatinya. 13 Sebab itu ia
berkata: ”Macam apakah kota-kota yang telah kauberikan
kepadaku ini, hai saudaraku?” Maka orang menyebutkannya tanah Kabul sampai hari ini. 14 Adapun Hiram telah mengirim kepada raja seratus dua puluh talenta emas.
15
Beginilah hal orang-orang rodi yang telah dikerahkan
oleh raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan
rumah TUHAN, dan istana raja, dan Milo, dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hazor, Megido dan
Gezer. 16 --Sebab Firaun, raja Mesir, telah maju berperang dan merebut Gezer, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang Kanaan yang diam di kota itu. Kemudian

diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya, isteri Salomo, 17 maka Salomo memperkuat Gezer-.Lagipula ada orang rodi yang dikerahkan di Bet-Horon
Hilir, 18 di Baalat, di Tamar di padang gurun, yang ada di
negeri Yehuda, 19 dan di segala kota perbekalan kepunyaan
Salomo, di kota-kota tempat kereta, di kota-kota tempat
orang berkuda dan di mana saja Salomo menginginkan
mendirikan sesuatu di Yerusalem atau di gunung Libanon,
atau di segenap negeri kekuasaannya. 20 Semua orang yang
masih tinggal dari orang Amori, orang Het, orang Feris,
orang Hewi dan orang Yebus, yang tidak termasuk orang
Israel, 21 yakni mereka yang masih tinggal di negeri itu dari
keturunan bangsa-bangsa itu dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel, merekalah yang dikerahkan Salomo
untuk menjadi budak rodi; demikianlah mereka sampai
hari ini. 22 Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. 23 Inilah pemimpin-pemimpin
umum yang mengepalai pekerjaan Salomo: lima ratus lima
puluh orang memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu. 24 Segera sesudah anak Firaun pindah dari kota
Daud ke rumah yang telah didirikan Salomo baginya, Salomopun mendirikan Milo. 25 Tiga kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban
keselamatan di atas mezbah yang didirikannya bagi TUHAN,
dan ia membakar korban api-apiannya di hadapan TUHAN.
Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu. 26 Raja Salomo
membuat juga kapal-kapal di Ezion-Geber yang ada di dekat Elot, di tepi Laut Teberau, di tanah Edom. 27 Dengan
kapal-kapal itu Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anakanak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah
Salomo. 28 Mereka sampai ke Ofir dan dari sana mereka
mengambil empat ratus dua puluh talenta emas, yang mereka bawa kepada raja Salomo.

10

Ketika ratu negeri Syeba mendengar kabar tentang
Salomo, berhubung dengan nama TUHAN, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. 2 Ia datang
ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar,
dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat
banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannyalah segala
yang ada dalam hatinya kepadanya. 3 Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu; bagi raja tidak ada yang
tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu.
4
Ketika ratu negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo
dan rumah yang telah didirikannya, 5 makanan di mejanya,
cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya
melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah TUHAN,
maka tercenganglah ratu itu. 6 Dan ia berkata kepada
raja: ”Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu, 7 tetapi aku tidak
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percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan mat. 24 Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo unmelihatnya dengan mataku sendiri; sungguh setengahnya- tuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dapun belum diberitahukan kepadaku; dalam hal hikmat lam hatinya. 25 Mereka datang masing-masing membawa
dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang8
Berbahagialah para isterimu, berbahagialah para pega- barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan
waimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. 26 Salomo menghikmatmu! 9 Terpujilah TUHAN, Allahmu, yang telah ber- umpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia memkenan kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan eng- punyai seribu empat ratus kereta dan dua belas ribu orang
kau di atas takhta kerajaan Israel! Karena TUHAN meng- berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota keasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah reta dan dekat raja di Yerusalem. 27 Raja membuat bamengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan kea- nyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan badilan dan kebenaran.” 10 Lalu diberikannyalah kepada raja nyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang
seratus dua puluh talenta emas, dan sangat banyak rempah- tumbuh di Daerah Bukit. 28 Kuda untuk Salomo didarempah dan batu permata yang mahal-mahal; tidak per- tangkan dari Misraim dan dari Kewe; saudagar-saudagar
nah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. 29 Sebuah
kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai
diberikan ratu negeri Syeba kepada raja Salomo itu. 11 Lagipula
kapal-kapal Hiram, yang mengangkut emas dari Ofir, mem- enam ratus syikal perak, dan seekor kuda sampai seratus
bawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu per- lima puluh syikal; dan begitu juga melalui mereka dikemata yang mahal-mahal. 12 Raja mengerjakan kayu cen- luarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan
dana itu menjadi langkan untuk rumah TUHAN dan un- kepada raja-raja Aram.
tuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi; kayu cendana seperti itu tidak datang
Adapun raja Salomo mencintai banyak perempuan
dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. 13 Raja Salomo
asing. Di samping anak Firaun ia mencintai perempuanmemberikan kepada ratu negeri Syeba segala yang dikehenperempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het, 2 padahal
dakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah dibetentang bangsa-bangsa itu TUHAN telah berfirman kerikannya kepadanya sebagaimana layak bagi raja Salomo.
pada orang Israel: ”Janganlah kamu bergaul dengan meLalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama
reka dan merekapun janganlah bergaul dengan kamu, sedengan pegawai-pegawainya. 14 Adapun emas, yang dibab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu
bawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat enam
kepada allah-allah mereka.” Hati Salomo telah terpaut keratus enam puluh enam talenta, 15 belum terhitung yang dipada mereka dengan cinta. 3 Ia mempunyai tujuh ratus
dapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang
isteri dari kaum bangsawan dan tiga ratus gundik; isteridan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri
isterinya itu menarik hatinya dari pada TUHAN. 4 Sebab
itu. 16 Raja Salomo membuat dua ratus perisai besar dari
pada waktu Salomo sudah tua, isteri-isterinya itu menconemas tempaan, enam ratus syikal emas dipakainya undongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tituk setiap perisai besar; 17 ia membuat juga tiga ratus
dak dengan sepenuh hati berpaut kepada TUHAN, Allahperisai kecil dari emas tempaan, tiga mina emas dipakanya, seperti Daud, ayahnya. 5 Demikianlah Salomo menginya untuk setiap perisai kecil; lalu raja menaruh semuaikuti
Asytoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom,
nya itu di dalam gedung ”Hutan Libanon”. 18 Juga raja
dewa kejijikan sembahan orang Amon, 6 dan Salomo melamembuat takhta besar dari gading, yang disalutnya dekukan apa yang jahat di mata TUHAN, dan ia tidak dengan emas tua. 19 Takhta itu enam tingkatnya; pada tangan sepenuh hati mengikuti TUHAN, seperti Daud, ayahkhta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar,
nya. 7 Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengordan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di
banan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab,
samping kelek-kelek itu berdiri dua singa, 20 sedang dua
di gunung di sebelah timur Yerusalem dan bagi Molokh,
belas singa berdiri di atas keenam tingkat itu sebelahdewa kejijikan sembahan bani Amon. 8 Demikian juga dimenyebelah; belum pernah diperbuat yang demikian bagi
lakukannya bagi semua isterinya, orang-orang asing itu,
sesuatu kerajaan. 21 Segala perkakas minuman raja Salomo
yang mempersembahkan korban ukupan dan korban semdari emas dan segala barang di gedung ”Hutan Libanon”
belihan kepada allah-allah mereka. 9 Sebab itu TUHAN
itu dari emas murni; tidak ada barang perak, sebab orang
menunjukkan murka-Nya kepada Salomo, sebab hatinya
menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo.
telah
menyimpang dari pada TUHAN, Allah Israel, yang
22
Sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bertelah dua kali menampakkan diri kepadanya, 10 dan yang
gabung dengan kapal-kapal Hiram; dan sekali tiga tahun
telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jakapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak
ngan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpeserta gading; juga kera dan burung merak. 23 Raja Salomo
gang pada yang diperintahkan TUHAN. 11 Lalu berfirmamelebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hiknlah TUHAN kepada Salomo: ”Oleh karena begitu kelaku-
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anmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan
segala ketetapan-Ku yang telah Kuperintahkan kepadamu,
maka sesungguhnya Aku akan mengoyakkan kerajaan itu
dari padamu dan akan memberikannya kepada hambamu.
12
Hanya, pada waktu hidupmu ini Aku belum mau melakukannya oleh karena Daud, ayahmu; dari tangan anakmulah Aku akan mengoyakkannya. 13 Namun demikian,
kerajaan itu tidak seluruhnya akan Kukoyakkan dari padanya, satu suku akan Kuberikan kepada anakmu oleh
karena hamba-Ku Daud dan oleh karena Yerusalem yang
telah Kupilih.” 14 Kemudian TUHAN membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom; ia dari
keturunan raja Edom. 15 Sesudah Daud memukul kalah
orang Edom, maka panglima Yoab pergi menguburkan
orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua
laki-laki di Edom; 16 enam bulan lamanya Yoab diam di
sana dengan seluruh Israel, sampai dilenyapkannya semua
laki-laki di Edom. 17 Tetapi Hadad melarikan diri bersamasama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai
ayahnya, dan mengungsi ke Mesir; adapun Hadad itu masih sangat muda. 18 Mereka berangkat dari Midian, lalu
sampai ke Paran; mereka membawa beberapa orang dari
Paran, lalu mereka sampai ke Mesir kepada Firaun, raja
Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. 19 Hadad demikian disayangi Firaun, sehingga diberikannya kepadanya seorang isteri, yakni adik isterinya
sendiri, adik permaisuri Tahpenes. 20 Lalu adik Tahpenes
itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat
namanya, dan Tahpenes menyapih dia di istana Firaun,
sehingga Genubat ada di istana Firaun di tengah-tengah
anak-anak Firaun sendiri. 21 Ketika didengar Hadad di
Mesir, bahwa Daud telah mendapat perhentian bersamasama dengan nenek moyangnya dan bahwa panglima Yoab
sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Firaun:
”Biarkanlah aku pergi ke negeriku.” 22 Lalu bertanyalah
Firaun kepadanya: ”Tetapi kekurangan apakah engkau
padaku ini, maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu?” Jawabnya: ”Aku tidak kekurangan apapun, namun demikian, biarkanlah juga aku pergi.” 23 Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin
Elyada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer, raja Zoba. 24 Ia mengumpulkan orang-orang, lalu
menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik; mereka
diam di sana dan di situlah mereka mengangkat Rezon
menjadi raja. 25 Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo; ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja
atas Aram. 26 Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim
dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua,
seorang janda, memberontak terhadap raja. 27 Inilah alasannya, mengapa ia memberontak terhadap raja: Salomo
mendirikan Milo, dan ia menutup tembusan tembok kota

Daud, ayahnya. 28 Yerobeam adalah seorang tangkas; ketika Salomo melihat, bahwa orang muda itu seorang yang
rajin bekerja, maka ditempatkannyalah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. 29 Pada waktu
itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, nabi Ahia,
orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di
padang. 30 Ahia memegang kain baru yang di badannya,
lalu dikoyakkannya menjadi dua belas koyakan; 31 dan ia
berkata kepada Yerobeam: ”Ambillah bagimu sepuluh koyakan, sebab beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Sesungguhnya Aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu sepuluh
suku. 32 Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hamba-Ku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota
yang Kupilih itu dari segala suku Israel. 33 Sebabnya ialah
karena ia telah meninggalkan Aku dan sujud menyembah
kepada Asytoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, allah
orang Moab dan kepada Milkom, allah bani Amon, dan
ia tidak hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dengan
melakukan apa yang benar di mata-Ku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan-Ku, seperti
Daud, ayahnya. 34 Bukan dari tangannya akan Kuambil seluruh kerajaan itu; Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hamba-Ku Daud
yang telah Kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapan-Ku. 35 Tetapi dari tangan anaknyalah
Aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni sepuluh suku. 36 Dan kepada anaknya akan Kuberikan satu suku, supaya hamba-Ku Daud
selalu mempunyai keturunan di hadapan-Ku di Yerusalem, kota yang Kupilih bagi-Ku supaya nama-Ku tinggal
di sana. 37 Maka engkau ini akan Kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan
menjadi raja atas Israel. 38 Dan jika engkau mendengarkan
segala yang Kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut
jalan yang Kutunjukkan dan melakukan apa yang benar
di mata-Ku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan
perintah-Ku seperti yang telah dilakukan oleh hamba-Ku
Daud, maka Aku akan menyertai engkau dan Aku akan
membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti
yang Kubangunkan bagi Daud, dan Aku akan memberikan orang Israel kepadamu. 39 Dan untuk itu Aku akan
merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya.” 40 Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam,
tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir, kepada Sisak, raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai
Salomo mati. 41 Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? 42 Lamanya
Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah empat puluh tahun. 43 Kemudian Salomo mendapat
perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan
ia dikuburkan di kota Daud, ayahnya. Maka Rehabeam,
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anaknya, menjadi raja menggantikan dia.

12

Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia
menjadi raja. 2 Segera sesudah hal itu kedengaran kepada
Yerobeam bin Nebat--pada waktu itu dia masih ada di
Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan raja
Salomo--maka kembalilah ia dari Mesir. 3 Orang menyuruh
memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap
jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam: 4 ”Ayahmu
telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu
dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada
kami, supaya kami menjadi hambamu.” 5 Tetapi ia menjawab mereka: ”Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku.” Lalu pergilah rakyat itu. 6 Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama
hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya, katanya:
”Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?” 7 Mereka
berkata: ”Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat,
mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hambahambamu sepanjang waktu.” 8 Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan
yang mendampinginya, 9 katanya kepada mereka: ”Apakah nasihatmu, supaya kita dapat menjawab rakyat yang
mengatakan kepadaku: Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu?” 10 Lalu orang-orang
muda yang sebaya dengan dia itu berkata: ”Beginilah harus kaukatakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu: Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami--beginilah
harus kaukatakan kepada mereka: Kelingkingku lebih besar dari pada pinggang ayahku! 11 Maka sekarang, ayahku
telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat,
tetapi aku akan menambah tanggungan kamu; ayahku
telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan
menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.” 12 Pada
hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat
kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja: ”Kembalilah kepadaku pada hari lusa.” 13 Raja menjawab rakyat
itu dengan keras; ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya; 14 ia mengatakan kepada
mereka menurut nasihat orang-orang muda: ”Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu; ayahku telah menghajar kamu
dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan
cambuk yang berduri besi.” 15 Jadi raja tidak mendengarkan
permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan
yang disebabkan TUHAN, supaya TUHAN menepati firman
yang diucapkan-Nya dengan perantaraan Ahia, orang Silo,
kepada Yerobeam bin Nebat. 16 Setelah seluruh Israel melihat, bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka,
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maka rakyat menjawab raja: ”Bagian apakah kita dapat dari pada Daud? Kita tidak memperoleh warisan
dari anak Isai itu! Ke kemahmu, hai orang Israel! Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud!” Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, 17 sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota
Yehuda. 18 Kemudian raja Rehabeam mengutus Adoram
yang menjadi kepala rodi, tetapi seluruh Israel melontari
dia dengan batu, sehingga mati, bahkan raja Rehabeam
hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. 19 Demikianlah mulanya orang
Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari
ini. 20 Segera sesudah seluruh Israel mendengar, bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil
dia ke pertemuan jemaah, lalu mereka menobatkan dia
menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang
mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja.
21
Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan
segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, seratus delapan puluh ribu teruna yang sanggup berperang untuk
memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan
kerajaan itu kepada Rehabeam, anak Salomo. 22 Tetapi
datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah, demikian: 23 ”Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo,
raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu: 24 Beginilah
firman TUHAN: Janganlah kamu maju dan janganlah kamu
berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab Akulah yang
menyebabkan hal ini terjadi.” Maka mereka mendengarkan
firman TUHAN dan pergilah mereka pulang sesuai dengan
firman TUHAN itu. 25 Kemudian Yerobeam memperkuat
Sikhem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana, lalu memperkuat Pnuel. 26 Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya: ”Kini mungkin kerajaan itu
kembali kepada keluarga Daud. 27 Jika bangsa itu pergi
mempersembahkan korban sembelihan di rumah TUHAN
di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, raja Yehuda,
kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali
kepada Rehabeam, raja Yehuda.” 28 Sesudah menimbangnimbang, maka raja membuat dua anak lembu jantan dari
emas dan ia berkata kepada mereka: ”Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang
allah-allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.” 29 Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel
dan yang lain ditempatkannya di Dan. 30 Maka hal itu
menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel
menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. 31 Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukitbukit pengorbanan, dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari bani Lewi. 32 Kemudian
Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang kelima belas bulan kedelapan, sama seperti hari raya yang di
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Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah
dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban
kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia
menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang
telah diangkatnya. 33 Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang kelima belas dalam bulan
yang kedelapan, dalam bulan yang telah direncanakannya
dalam hatinya sendiri; ia menentukan suatu hari raya bagi
orang Israel dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban.

13

Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah TUHAN datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. 2 Lalu atas
perintah TUHAN berserulah orang itu terhadap mezbah
itu, katanya: ”Hai mezbah, hai mezbah! Beginilah firman
TUHAN: Bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya; ia akan menyembelih di
atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar
korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu.” 3 Pada waktu itu juga ia memberitahukan
suatu tanda ajaib, katanya: ”Inilah tanda ajaib, bahwa
TUHAN telah berfirman: Bahwasanya mezbah itu akan
pecah, sehingga tercurah abu yang di atasnya.” 4 Demi
raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan
tangannya dari atas mezbah dan berkata: ”Tangkaplah
dia!” Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang
itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. 5 Mezbah itupun pecahlah, sehingga abu yang di
atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah TUHAN. 6 Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu: ”Mohonkanlah belas kasihan TUHAN, Allahmu, dan berdoalah untukku, supaya tanganku dapat kembali.” Dan abdi
Allah itu memohonkan belas kasihan TUHAN, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula.
7
Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu: ”Marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah
kepadamu.” 8 Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja:
”Sekalipun setengah dari istanamu kauberikan kepadaku,
aku tidak mau singgah kepadamu; juga aku tidak mau
makan roti atau minum air di tempat ini. 9 Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman TUHAN: Jangan
makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui
jalan yang telah kautempuh itu.” 10 Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. 11 Di Betel diam seorang
nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya
segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu
di Betel. Mereka menceriterakan juga kepada ayah mereka
perkataan yang dikatakannya kepada raja. 12 Kemudian
ayah mereka bertanya: ”Dari jalan manakah ia pergi?”

Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang
diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. 13 Ia
berkata kepada anak-anaknya: ”Pelanai keledai bagiku!”
Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya 14 dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya
kepadanya: ”Engkaukah abdi Allah yang telah datang
dari Yehuda?” Jawabnya: ”Ya, akulah itu.” 15 Katanya kepadanya: ”Marilah bersama-sama aku ke rumah untuk
makan roti.” 16 Tetapi jawabnya: ”Aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu; aku
tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama
engkau di tempat ini, 17 sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman TUHAN: Jangan makan roti atau minum
air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang
telah kauambil itu.” 18 Lalu jawabnya kepadanya: ”Akupun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah
TUHAN seorang malaikat telah berkata kepadaku: Bawa
dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia
makan roti dan minum air.” Tetapi ia berbohong kepadanya. 19 Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia,
lalu makan roti dan minum air di rumahnya. 20 Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman TUHAN
kepada nabi yang telah membawa dia pulang. 21 Ia berseru
kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda: ”Beginilah firman TUHAN: Karena engkau telah memberontak terhadap titah TUHAN dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN,
Allahmu, 22 tetapi kembali dan makan roti dan minum air
di tempat ini walaupun Ia telah berfirman kepadamu: Jangan makan roti atau minum air, --maka mayatmu tidak
akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu.” 23 Setelah
orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. 24 Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia
diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya; singa itupun berdiri di samping mayat itu. 25 Orang-orang
yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya. Dan mereka menceriterakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. 26 Ketika hal
itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata: ”Dialah abdi Allah yang telah
memberontak terhadap titah TUHAN. TUHAN menyerahkan dia kepada singa, yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman TUHAN yang diucapkan-Nya
kepadanya.” 27 Lalu berbicaralah ia kepada anak-anaknya:
”Pelanailah keledai bagiku.” Dan mereka memelanainya.
28
Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu
tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di
sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan
tidak mencabik keledai itu. 29 Nabi tua itu mengangkat
mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan
membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi
dan dikuburkan. 30 Mayat orang itu dikuburkannya di
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dalam kuburnya sendiri, maka diratapilah dia: ”Wahai,
saudaraku!” 31 Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya: ”Kalau aku mati, kuburkanlah aku
dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. 32 Sebab
perkataan yang atas perintah TUHAN telah diserukannya
terhadap mezbah yang di Betel itu dan terhadap segala
kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi.” 33 Sesudah peristiwa inipun
Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu,
tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat
untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja,
ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. 34 Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga
Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan
dari muka bumi.

14

Pada waktu itu Abia, anak Yerobeam, jatuh sakit.
Lalu Yerobeam berkata kepada isterinya: ”Berkemaslah!
Menyamarlah, supaya jangan diketahui orang, bahwa engkau isteri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di
sana tinggal nabi Ahia! Dialah yang telah mengatakan
tentang aku, bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa
ini. 3 Bawalah sepuluh roti, kue kismis, dan sebuli-buli
air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu, apa yang akan terjadi dengan anak ini.”
4
Isteri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi
ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat
melihat lagi, sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. 5 Tetapi TUHAN telah berfirman kepada Ahia:
”Bahwasanya isteri Yerobeam datang untuk menanyakan
kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit.
Begini-begini harus kaukatakan kepadanya.” Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain.
6
Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia: ”Masuklah, hai isteri Yerobeam! Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh
menyampaikan pesan yang keras kepadamu. 7 Pergilah, katakan kepada Yerobeam: Beginilah firman TUHAN, Allah
Israel: Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah
bangsa itu, dan mengangkat engkau menjadi raja atas
umat-Ku Israel; 8 Aku telah mengoyakkan kerajaan dari
keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hamba-Ku Daud yang tetap mentaati
segala perintah-Ku dan mengikuti Aku dengan segenap
hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataKu. 9 Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah
membuat bagimu allah lain dan patung-patung tuangan,
sehingga engkau menimbulkan sakit hati-Ku, bahkan engkau telah membelakangi Aku. 10 Maka Aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku
akan melenyapkan dari pada Yerobeam setiap orang laki2
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laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya
di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti
orang menyapu tahi sampai habis. 11 Setiap orang dari
pada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing
dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di
udara. Sebab TUHAN telah mengatakannya. 12 Tetapi
bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu
melangkah masuk kota, anak itu akan mati. 13 Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya
dialah dari pada keluarga Yerobeam yang akan mendapat
kubur, sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanyalah terdapat sesuatu yang baik di mata TUHAN, Allah
Israel. 14 Dan TUHAN akan membangkitkan bagi-Nya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga
Yerobeam--seperti kenyataan sekarang ini. 15 Kemudian
TUHAN akan menghajar orang Israel, sehingga tergoyahgoyah seperti gelagah di air dan Ia akan menyentakkan
mereka dari pada tanah yang baik ini yang telah diberikanNya kepada nenek moyang mereka; Ia akan menyerakkan
mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka
telah membuat tiang-tiang berhala mereka dan dengan demikian menyakiti hati TUHAN. 16 Ia akan lepas tangan
terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel
berdosa pula.” 17 Sesudah itu bangkitlah isteri Yerobeam
dan pergi, lalu sampailah ia ke Tirza. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu.
18
Mereka menguburkannya, dan seluruh Israel meratapi
dia sesuai dengan firman TUHAN yang diucapkan-Nya
dengan perantaraan hamba-Nya, nabi Ahia. 19 Selebihnya
dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. 20 Lamanya Yerobeam memerintah ada dua puluh dua tahun, kemudian
ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka anaknya menjadi raja menggantikan dia.
21
Adapun Rehabeam, anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur empat puluh satu tahun pada
waktu ia menjadi raja, dan tujuh belas tahun lamanya
ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih TUHAN
dari antara segala suku Israel untuk membuat nama-Nya
tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. 22 Tetapi orang Yehuda melakukan apa
yang jahat di mata TUHAN dan mereka menimbulkan
cemburu-Nya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih
dari pada segala yang dilakukan nenek moyang mereka.
23
Sebab merekapun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala
di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. 24 Bahkan ada pelacuran bakti di negeri
itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji
bangsa-bangsa yang telah dihalau TUHAN dari orang Israel. 25 Tetapi pada tahun kelima zaman raja Rehabeam,
majulah Sisak, raja Mesir, menyerang Yerusalem. 26 Ia me-
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rampas barang-barang perbendaharaan rumah TUHAN
dan barang-barang perbendaharaan rumah raja; semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas
yang dibuat Salomo. 27 Sebagai gantinya raja Rehabeam
membuat perisai-perisai tembaga, yang dipercayakannya
kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu
istana raja. 28 Setiap kali raja masuk ke rumah TUHAN,
bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu, dan
mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para
bentara. 29 Selebihnya dari riwayat Rehabeam dan segala
yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam
kitab sejarah raja-raja Yehuda? 30 Dan terus-menerus perang ada antara Rehabeam dan Yerobeam. 31 Kemudian
Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naama, seorang
perempuan Amon. Maka Abiam, anaknya, menjadi raja
menggantikan dia.

persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahanpersemba kudusnya sendiri ke rumah TUHAN, yakni emas
dan perak serta barang-barang lain. 16 Dan ada perang antara Asa dan Baesa, raja Israel, sepanjang umur mereka.
17
Baesa, raja Israel, maju berperang melawan Yehuda, dan
ia memperkuat Rama, dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. 18 Tetapi Asa mengambil
segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah TUHAN dan dalam perbendaharaan rumah
raja dan menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian
raja Asa mengutus mereka kepada Benhadad bin Tabrimon bin Hezion, raja Aram yang diam di Damsyik, dengan membawa pesan: 19 ”Ada perjanjian antara aku dan
engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya
ia undur dari padaku.” 20 Lalu Benhadad mendengarkan
permintaan raja Asa; ia menyuruh panglima-panglimanya
menyerang kota-kota Israel dan ia mengalahkan Iyon, Dan,
Abel-Bet-Maakha dan seluruh Kinerot serta seluruh taDalam tahun kedelapan belas zaman raja Yerobeam
nah Naftali. 21 Segera sesudah Baesa mendengar hal itu,
bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 2 Tiga
ia berhenti memperkuat Rama dan ia menetap di Tirza.
tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibu- 22
Tetapi raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda, senya ialah Maakha, anak Abisalom. 3 Abiam hidup daorangpun tiada yang terkecuali; mereka harus mengangkat
lam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumbatu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk mempernya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada
kuat Rama. Raja Asa mempergunakannya untuk memTUHAN, Allahnya, seperti Daud, moyangnya. 4 Tetapi
perkuat Geba-Benyamin dan Mizpa. 23 Selebihnya dari
oleh karena Daud maka TUHAN, Allahnya, memberikan
seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya dan seketurunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat
gala yang dilakukannya dan kota-kota yang diperkuatnya,
anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yebukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah rajarusalem berdiri, 5 karena Daud telah melakukan apa yang
raja Yehuda? Tetapi pada masa tuanya ia menderita sakit
benar di mata TUHAN dan tidak menyimpang dari sepada kedua kakinya. 24 Kemudian Asa mendapat perhengala yang diperintahkan-Nya kepadanya seumur hidupnya,
tian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikukecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. 6 Dan ada
burkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa
perang antara Rehabeam dan Yerobeam, seumur hidupleluhurnya. Maka Yosafat, anaknya, menjadi raja mengnya. 7 Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang
gantikan dia. 25 Nadab, anak Yerobeam, menjadi raja atas
dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kiIsrael dalam tahun kedua zaman Asa, raja Yehuda. Ia metab sejarah raja-raja Yehuda? Dan ada perang antara
merintah atas Israel dua tahun lamanya. 26 Ia melakukan
Abiam dan Yerobeam. 8 Kemudian Abiam mendapat perapa yang jahat di mata TUHAN, serta hidup menurut
hentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia
tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang
dikuburkan di kota Daud. Maka Asa, anaknya, menjadi
mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 27 Dan Baesa
9
raja menggantikan dia. Dalam tahun kedua puluh zaman
bin Ahia, dari kaum Isakhar, mengadakan persepakatan
Yerobeam, raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 10 Empat
melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton yang terpuluh satu tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
masuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh
Nama neneknya yang perempuan ialah Maakha, anak AbiIsrael mengepung Gibeton itu. 28 Baesa membunuh dia
11
salom. Asa melakukan apa yang benar di mata TUHAN
dalam tahun ketiga zaman Asa, raja Yehuda, dan menjadi
seperti Daud, bapa leluhurnya. 12 Ia menyingkirkan pelaraja menggantikan dia. 29 Segera sesudah ia menjadi raja,
curan bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala beria membunuh seluruh keluarga Yerobeam; tidak ada yang
hala yang dibuat oleh nenek moyangnya. 13 Bahkan ia
bernafas yang ditinggalkannya hidup dari pada Yerobeam,
memecat Maakha, neneknya, dari pangkat ibu suri, kasampai dipunahkannya semuanya, sesuai dengan firman
rena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa
TUHAN yang diucapkan-Nya dengan perantaraan hambamerobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di
Nya Ahia, orang Silo itu, 30 oleh karena dosa-dosa yang
lembah Kidron. 14 Sekalipun bukit-bukit pengorbanan titelah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Isdak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada TUHAN derael berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkan15
ngan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa
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nya pada TUHAN, Allah Israel. 31 Selebihnya dari riwayat
Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya
itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? 32 Dan ada
perang antara Asa dan Baesa, raja Israel, sepanjang umur
mereka. 33 Dalam tahun ketiga zaman Asa, raja Yehuda,
Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirza.
Ia memerintah dua puluh empat tahun lamanya. 34 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya yang
mengakibatkan orang Israel berdosa pula.

16

Kemudian datanglah firman TUHAN kepada Yehu
bin Hanani melawan Baesa, bunyinya: 2 ”Oleh karena engkau telah Kutinggikan dari debu dan Kuangkat menjadi
raja atas umat-Ku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti
Yerobeam dan telah menyuruh umat-Ku Israel berdosa,
sehingga mereka menimbulkan sakit hati-Ku dengan dosa
mereka, 3 maka sesungguhnya Aku akan menyapu bersih
Baesa dan keluarganya, kemudian Aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. 4 Siapa
yang mati dari pada Baesa di kota, akan dimakan anjing dan yang mati dari padanya di padang akan dimakan
burung yang di udara.” 5 Selebihnya dari riwayat Baesa
dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja
Israel? 6 Kemudian Baesa mendapat perhentian bersamasama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirza. Maka Ela, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
7
Juga dengan perantaraan nabi Yehu bin Hanani firman
TUHAN telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata TUHAN, sehingga ia menimbulkan sakit
hati TUHAN dengan perbuatan tangannya, dan dengan
demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. 8 Dalam
tahun kedua puluh enam zaman Asa, raja Yehuda, Ela,
anak Baesa, menjadi raja atas Israel di Tirza. Ia memerintah dua tahun lamanya. 9 Zimri, pegawainya yang menjadi
panglima atas setengah dari pasukan kereta, mengadakan
persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirza, di rumah Arza yang menjadi kepala
istana di Tirza, 10 datanglah Zimri, lalu membunuh dia dalam tahun kedua puluh tujuh zaman Asa, raja Yehuda,
dan ia menjadi raja menggantikan dia. 11 Pada waktu ia
menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas takhtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang laki-lakipun dari padanya yang ditinggalkannya hidup, juga kaumnya, dan teman-temannya. 12 Demikianlah
Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa, sesuai dengan
firman TUHAN yang diucapkan-Nya kepada Baesa dengan
perantaraan nabi Yehu, 13 oleh karena segala dosa yang
telah dilakukan Baesa dan Ela, anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati TUHAN, Allah Israel, dengan dewa-dewa
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kesia-siaan mereka. 14 Selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis
dalam kitab sejarah raja-raja Israel? 15 Dalam tahun kedua puluh tujuh zaman Asa, raja Yehuda, Zimri menjadi
raja. Ia memerintah tujuh hari lamanya di Tirza, sedang
rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. 16 Setelah rakyat yang berkemah itu
mendengar orang mengatakan: ”Zimri telah mengadakan
persepakatan, dan iapun telah membunuh raja,” maka
pada hari itu juga, di tempat perkemahan, seluruh Israel
menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. 17 Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari
Gibeton, dan mereka mengepung Tirza. 18 Segera sesudah
Zimri melihat, bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia
ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati, 19 oleh karena
dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan melakukan apa
yang jahat di mata TUHAN serta hidup menurut tingkah
laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 20 Selebihnya dari riwayat Zimri dan persepakatan yang diadakannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja
Israel? 21 Pada waktu itu bangsa Israel terbagi dua. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat, dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi
mengikuti Omri. 22 Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat dari pada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat.
Sesudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja. 23 Dalam
tahun ketiga puluh satu zaman Asa, raja Yehuda, Omri
menjadi raja atas Israel dan ia memerintah dua belas tahun lamanya. Di Tirza ia memerintah enam tahun lamanya. 24 Kemudian ia membeli gunung Samaria dari pada
Semer dengan dua talenta perak. Ia mendirikan suatu
kota di gunung itu dan menamainya Samaria, menurut
nama Semer, pemilik gunung itu. 25 Omri melakukan apa
yang jahat di mata TUHAN dan ia melakukan kejahatan
lebih dari pada segala orang yang mendahuluinya. 26 Ia
hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat
dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang
Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit
hati TUHAN, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan
mereka. 27 Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu
tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? 28 Kemudian
Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek
moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab,
anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 29 Ahab, anak
Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ketiga puluh
delapan zaman Asa, raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri
memerintah dua puluh dua tahun lamanya atas Israel di
Samaria. 30 Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di
mata TUHAN lebih dari pada semua orang yang mendahuluinya. 31 Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosadosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel,
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anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi isterinya, sehingga
ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. 32 Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal
itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. 33 Sesudah
itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan
bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati
TUHAN, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel
yang mendahuluinya. 34 Pada zamannya itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yerikho. Dengan membayarkan
nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar
kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya, sesuai
dengan firman TUHAN yang diucapkan-Nya dengan perantaraan Yosua bin Nun.
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Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe-Gilead,
kepada Ahab: ”Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang
kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan
pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan.” 2 Kemudian
datanglah firman TUHAN kepadanya: 3 ”Pergilah dari sini,
berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai
Kerit di sebelah timur sungai Yordan. 4 Engkau dapat
minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah
Kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana.”
5
Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman TUHAN;
ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur
sungai Yordan. 6 Pada waktu pagi dan petang burungburung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia
minum dari sungai itu. 7 Tetapi sesudah beberapa waktu,
sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. 8 Maka datanglah firman TUHAN kepada Elia:
9
”Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan.”
10
Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia
sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru
kepada perempuan itu, katanya: ”Cobalah ambil bagiku
sedikit air dalam kendi, supaya aku minum.” 11 Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi: ”Cobalah
ambil juga bagiku sepotong roti.” 12 Perempuan itu menjawab: ”Demi TUHAN, Allahmu, yang hidup, sesungguhnya
tidak ada roti padaku sedikitpun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli.
Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong
kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya
bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya,
maka kami akan mati.” 13 Tetapi Elia berkata kepadanya:
”Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kaukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti
bundar kecil dari padanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kaubuat bagimu dan bagi anakmu. 14 Sebab
beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Tepung dalam
tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli

itupun tidak akan berkurang sampai pada waktu TUHAN
memberi hujan ke atas muka bumi.” 15 Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia; maka
perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16 Tepung dalam
tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu
tidak berkurang seperti firman TUHAN yang diucapkanNya dengan perantaraan Elia. 17 Sesudah itu anak dari
perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu
sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. 18 Kata perempuan itu kepada Elia: ”Apakah maksudmu datang ke
mari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan
anakku mati?” 19 Kata Elia kepadanya: ”Berikanlah anakmu
itu kepadaku.” Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan
membaringkan anak itu di tempat tidurnya. 20 Sesudah
itu ia berseru kepada TUHAN, katanya: ”Ya TUHAN,
Allahku! Apakah Engkau menimpakan kemalangan ini
atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang, dengan membunuh anaknya?” 21 Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu tiga kali, dan berseru
kepada TUHAN, katanya: ”Ya TUHAN, Allahku! Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya.”
22
TUHAN mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa
anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup
kembali. 23 Elia mengambil anak itu; ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya
kepada ibunya. Kata Elia: ”Ini anakmu, ia sudah hidup!”
24
Kemudian kata perempuan itu kepada Elia: ”Sekarang
aku tahu, bahwa engkau abdi Allah dan firman TUHAN
yang kauucapkan itu adalah benar.”
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Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman TUHAN
kepada Elia dalam tahun yang ketiga: ”Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab Aku hendak memberi
hujan ke atas muka bumi.” 2 Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di
Samaria. 3 Sebab itu Ahab telah memanggil Obaja yang
menjadi kepala istana. Obaja itu seorang yang sungguhsungguh takut akan TUHAN. 4 Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi TUHAN, Obaja mengambil
seratus orang nabi, lalu menyembunyikan mereka lima
puluh lima puluh sekelompok dalam gua dan mengurus
makanan dan minuman mereka. 5 Ahab berkata kepada
Obaja: ”Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata
air dan ke semua sungai; barangkali kita menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal,
dan tidak usah kita memotong seekorpun dari hewan itu.”
6
Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan
Obaja pergi ke arah yang lain. 7 Sedang Obaja di tengah
jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia
sujud serta bertanya: ”Engkaukah ini, hai tuanku Elia?”

286
8

Jawab Elia kepadanya: ”Benar! Pergilah, katakan kepada tuanmu: Elia ada.” 9 Tetapi jawab Obaja: ”Apakah
dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? 10 Demi TUHAN, Allahmu, yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan, yang tidak didatangi
suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata: Ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah, bahwa engkau tidak
ditemukan di sana. 11 Dan sekarang engkau berkata: Pergilah, katakan kepada tuanmu: Elia ada. 12 Mungkin terjadi, apabila aku sudah pergi dari padamu, Roh TUHAN
mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya
dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku, padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan
TUHAN. 13 Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa
yang telah kulakukan pada waktu Izebel membunuh nabinabi TUHAN, bagaimana aku menyembunyikan seratus
orang nabi-nabi TUHAN dalam gua, lima puluh lima puluh sekelompok dan mengurus makanan dan minuman mereka? 14 Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata: Pergilah, katakan kepada tuanmu: Elia ada! Ia pasti akan membunuh aku.” 15 Jawab Elia: ”Demi TUHAN semesta alam
yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga
aku akan memperlihatkan diri kepadanya.” 16 Lalu pergilah Obaja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. 17 Segera
sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya: ”Engkaukah itu, yang mencelakakan Israel?” 18 Jawab Elia kepadanya: ”Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan
engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah TUHAN dan engkau ini telah mengikuti para Baal. 19 Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke gunung Karmel, juga nabi-nabi
Baal yang empat ratus lima puluh orang itu dan nabinabi Asyera yang empat ratus itu, yang mendapat makan
dari meja istana Izebel.” 20 Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke gunung
Karmel. 21 Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan
berkata: ”Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan
bercabang hati? Kalau TUHAN itu Allah, ikutilah Dia,
dan kalau Baal, ikutilah dia.” Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah katapun. 22 Lalu Elia berkata kepada
rakyat itu: ”Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai
nabi TUHAN, padahal nabi-nabi Baal itu ada empat ratus
lima puluh orang banyaknya. 23 Namun, baiklah diberikan
kepada kami dua ekor lembu jantan; biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya
ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api.
Akupun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh
api. 24 Kemudian biarlah kamu memanggil nama allahmu
dan akupun akan memanggil nama TUHAN. Maka allah
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yang menjawab dengan api, dialah Allah!” Seluruh rakyat
menyahut, katanya: ”Baiklah demikian!” 25 Kemudian Elia
berkata kepada nabi-nabi Baal itu: ”Pilihlah seekor lembu
dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api.” 26 Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama
Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya: ”Ya Baal,
jawablah kami!” Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang
menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. 27 Pada waktu
tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya: ”Panggillah lebih keras, bukankah dia allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian; barangkali ia tidur, dan belum terjaga.” 28 Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan
pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga
darah bercucuran dari tubuh mereka. 29 Sesudah lewat
tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada
yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. 30 Kata Elia
kepada seluruh rakyat itu: ”Datanglah dekat kepadaku!”
Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu
ia memperbaiki mezbah TUHAN yang telah diruntuhkan
itu. 31 Kemudian Elia mengambil dua belas batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. --Kepada Yakub ini
telah datang firman TUHAN: ”Engkau akan bernama Israel.” -- 32 Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah
demi nama TUHAN dan membuat suatu parit sekeliling
mezbah itu yang dapat memuat dua sukat benih. 33 Ia
menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh
potongan-potongannya di atas kayu api itu. 34 Sesudah
itu ia berkata: ”Penuhilah empat buyung dengan air, dan
tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api
itu!” Kemudian katanya: ”Buatlah begitu untuk kedua
kalinya!” Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya: ”Buatlah begitu untuk ketiga
kalinya!” Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya,
35
sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu; bahkan parit
itupun penuh dengan air. 36 Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah nabi Elia dan
berkata: ”Ya TUHAN, Allah Abraham, Ishak dan Israel,
pada hari ini biarlah diketahui orang, bahwa Engkaulah
Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambaMu dan bahwa atas firman-Mulah aku melakukan segala
perkara ini. 37 Jawablah aku, ya TUHAN, jawablah aku,
supaya bangsa ini mengetahui, bahwa Engkaulah Allah, ya
TUHAN, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat
kembali.” 38 Lalu turunlah api TUHAN menyambar habis
korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air
yang dalam parit itu habis dijilatnya. 39 Ketika seluruh
rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata: ”TUHAN, Dialah Allah! TUHAN, Dialah Allah!”
40
Kata Elia kepada mereka: ”Tangkaplah nabi-nabi Baal
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itu, seorangpun dari mereka tidak boleh luput.” Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. 41 Kemudian berkatalah Elia
kepada Ahab: ”Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab
bunyi derau hujan sudah kedengaran.” 42 Lalu Ahab pergi
untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah, dengan mukanya di antara kedua lututnya. 43 Setelah itu ia berkata
kepada bujangnya: ”Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut.”
Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata: ”Tidak
ada apa-apa.” Kata Elia: ”Pergilah sekali lagi.” Demikianlah sampai tujuh kali. 44 Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu: ”Wah, awan kecil sebesar telapak tangan
timbul dari laut.” Lalu kata Elia: ”Pergilah, katakan kepada Ahab: Pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan.” 45 Maka dalam sekejap
mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah
hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel.
46
Tetapi kuasa TUHAN berlaku atas Elia. Ia mengikat
pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan
yang menuju Yizreel.

19

Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala
yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua
nabi itu dengan pedang, 2 maka Izebel menyuruh seorang
suruhan mengatakan kepada Elia: ”Beginilah kiranya para
allah menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada itu,
jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat
nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka
itu.” 3 Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya; dan setelah sampai ke Bersyeba, yang
termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di
sana. 4 Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari
perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon
arar. Kemudian ia ingin mati, katanya: ”Cukuplah itu!
Sekarang, ya TUHAN, ambillah nyawaku, sebab aku ini
tidak lebih baik dari pada nenek moyangku.” 5 Sesudah itu
ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi
tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata
kepadanya: ”Bangunlah, makanlah!” 6 Ketika ia melihat
sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar,
dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum,
kemudian berbaring pula. 7 Tetapi malaikat TUHAN datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata: ”Bangunlah, makanlah! Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu.” 8 Maka bangunlah ia,
lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu
ia berjalan empat puluh hari empat puluh malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. 9 Di
sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di
situ. Maka firman TUHAN datang kepadanya, demikian:
”Apakah kerjamu di sini, hai Elia?” 10 Jawabnya: ”Aku
bekerja segiat-giatnya bagi TUHAN, Allah semesta alam,
karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, merun-

tuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu
dengan pedang; hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku.” 11 Lalu firmanNya: ”Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan TUHAN!” Maka TUHAN lalu! Angin besar dan
kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan
bukit-bukit batu, mendahului TUHAN. Tetapi tidak ada
TUHAN dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada TUHAN dalam gempa itu.
12
Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada
TUHAN dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basa. 13 Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu
pergi ke luar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah
suara kepadanya yang berbunyi: ”Apakah kerjamu di sini,
hai Elia?” 14 Jawabnya: ”Aku bekerja segiat-giatnya bagi
TUHAN, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu
dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang; hanya aku
seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku.” 15 Firman TUHAN kepadanya: ”Pergilah,
kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik,
dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. 16 Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kauurapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat, dari Abel-Mehola, harus kauurapi menjadi nabi menggantikan engkau. 17 Maka siapa yang terluput dari pedang
Hazael akan dibunuh oleh Yehu; dan siapa yang terluput
dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. 18 Tetapi Aku
akan meninggalkan tujuh ribu orang di Israel, yakni semua
orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia.” 19 Setelah Elia pergi dari sana, ia
bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak
dengan dua belas pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang kedua belas. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. 20 Lalu Elisa
meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya: ”Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu,
lalu aku akan mengikuti engkau.” Jawabnya kepadanya:
”Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu.” 21 Lalu berbaliklah ia dari pada Elia,
ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan
memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu
api; ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu
mengikuti Elia dan menjadi pelayannya.

20

Benhadad, raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya, tiga puluh dua orang raja bersama-sama dia beserta
kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan
memeranginya. 2 Kemudian ia mengirim utusan ke kota
itu, kepada Ahab, raja Israel, 3 dengan pesan: ”Beginilah
pesan Benhadad: Emasmu dan perakmu adalah milikku,
dan juga isteri-isteri dan anak-anakmu yang cantik-cantik
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adalah milikku.” 4 Raja Israel menjawab, katanya: ”Seperti
bicaramu itulah, ya tuanku raja. Aku ini dengan segala
yang ada padaku adalah milikmu!” 5 Sesudah itu utusanutusan itu kembali dan berkata: ”Beginilah pesan Benhadad: Memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan: Emas dan perakmu, isteri-isteri dan anak-anakmu
harus kauserahkan kepadaku, 6 tetapi besok kira-kira pada
waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu, maka segala yang mereka lihat
dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa.” 7 Lalu
raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata: ”Camkanlah, orang ini mengikhtiarkan kecelakaan
kita, sebab ia telah menyuruh orang kepadaku meminta
isteri-isteriku, anak-anakku, emas dan perakku, dan aku
tidak menolak memberikannya kepadanya.” 8 Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya: ”Jangan
dengarkan, jangan luluskan!” 9 Sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Benhadad: ”Katakanlah kepada tuanku raja: Segala yang pertama kali kausuruhkan kepada
hambamu ini, aku akan melakukannya, tetapi tuntutan
yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi.” Lalu pergilah
utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada
Benhadad. 10 Benhadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan: ”Beginilah kiranya para allah menghukum
aku, bahkan lebih lagi dari pada itu, jika rakyat yang
mengikut aku masih dapat menjemput segenggam penuh
debu puing Samaria!” 11 Tetapi raja Israel menjawab, katanya: ”Katakanlah! Orang yang baru menyandangkan
pedang janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya.” 12 Segera sesudah Benhadad mendengar perkataan itu, pada waktu ia sedang minum-minum
dengan raja-raja di pondok, berkatalah ia kepada pegawaipegawainya: ”Aturlah barisanmu,” lalu mereka mengatur
barisannya melawan kota itu. 13 Tetapi tiba-tiba tampillah
seorang nabi kepada Ahab, raja Israel, serta berkata: ”Beginilah firman TUHAN: Sudahkah kaulihat semua orang
yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini Aku
akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya
engkau tahu, bahwa Akulah TUHAN.” 14 Lalu bertanyalah Ahab: ”Dengan bantuan siapa?” Jawabnya: ”Beginilah firman TUHAN: Dengan bantuan orang-orang muda
pengiring kepala-kepala daerah.” Tanyanya pula: ”Siapakah yang akan memulai perang?” Jawabnya: ”Engkau!”
15
Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu. Ada dua ratus tiga puluh
dua orang banyaknya dan sesudah mereka itu ia menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel.
Ada tujuh ribu orang banyaknya. 16 Lalu mereka maju
menyerang pada waktu tengah hari, sementara Benhadad
minum-minum sampai mabuk di pondoknya, bersama dengan ketiga puluh dua raja yang membantunya. 17 Ketika
orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu maju
menyerang lebih dahulu, maka Benhadad menyuruh orang
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menyelidiknya, dan mereka memberitahukan kepadanya,
demikian: ”Ada orang-orang maju menyerang dari Samaria.” 18 Lalu katanya: ”Entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang, tangkaplah mereka hidup-hidup!” 19 Sementara itu keluarlah mereka itu
dari dalam kota, yakni orang-orang muda pengiring kepalakepala daerah dan juga tentara yang mengikuti mereka.
20
Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya, sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tetapi Benhadad, raja Aram dapat
meluputkan diri dengan naik kuda, beserta sejumlah orang
berkuda. 21 Juga raja Israel maju, lalu memusnahkan kuda
dan kereta itu dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram. 22 Lalu tampillah nabi itu kepada raja
Israel dan berkata kepadanya: ”Baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kauperbuat, sebab pada pergantian tahun raja Aram akan
maju menyerang engkau.” 23 Pegawai-pegawai raja Aram
berkata kepadanya: ”Allah mereka ialah allah gunung; itulah sebabnya mereka lebih kuat dari pada kita. Tetapi
apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat dari pada mereka. 24 Bertindaklah
begini: Pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. 25 Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang
telah gugur dari pihakmu itu, demikian pula kuda dan
kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat dari
pada mereka.” Raja mendengarkan usul mereka, dan bertindak demikian. 26 Dalam tahun yang berikutnya Benhadad memeriksa barisan orang Aram, lalu ia maju ke Afek
untuk berperang melawan orang Israel. 27 Orang Israelpun
memeriksa barisannya dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di
hadapan mereka seperti dua kawanan kambing, sedang
orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. 28 Maka
tampillah abdi Allah dan berkata kepada raja Israel: ”Beginilah firman TUHAN: Oleh karena orang Aram itu telah
berkata: TUHAN ialah allah gunung dan bukan allah dataran, maka Aku akan menyerahkan seluruh tentara yang
besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu, bahwa
Akulah TUHAN.” 29 Tujuh hari lamanya mereka berkemah
berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ketujuh mulailah pertempuran, dan pada suatu hari orang Israel menewaskan seratus ribu orang berjalan kaki dari orang Aram
itu. 30 Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke
Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa kedua puluh tujuh ribu orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Benhadad melarikan diri dan masuk ke kota, dan
bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. 31 Lalu
berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya: ”Ketahuilah,
kami telah mendengar, bahwa raja-raja kaum Israel itu
adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan de-
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ngan demikian keluar menghadap raja Israel; barangkali
ia akan menyelamatkan nyawamu.” 32 Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada
kepala mereka, kemudian mereka pergi menghadap raja
Israel sambil berkata: ”Hambamu Benhadad berkata: Kiranya tuanku membiarkan aku hidup.” Jawabnya: ”Masih
hidupkah dia? Dia saudaraku.” 33 Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik, maka segeralah
mereka berpegang pada perkataannya itu, lalu berkata:
”Memang saudaramu Benhadad!” Sesudah itu berkatalah
Ahab: ”Pergilah, ambil dia!” Jadi keluarlah Benhadad
mendapatkan dia, lalu diajak naik ke atas kereta. 34 Kata
Benhadad kepadanya: ”Kota-kota yang telah diambil bapaku dari pihak bapamu akan kukembalikan; engkau boleh
juga membuat pasar bagimu di Damsyik, seperti yang dibuat bapaku di Samaria.” ”Dan aku sendiri,” kata Ahab,
”akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian.” Lalu
ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya
pergi. 35 Seorang dari rombongan nabi berkata kepada temannya atas perintah TUHAN: ”Pukullah aku!” Tetapi
orang itu menolak memukulnya. 36 Lalu ia berkata kepadanya: ”Oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara
TUHAN, ketahuilah, apabila engkau pergi dari padaku, seekor singa akan menerkam engkau.” Dan ketika orang itu
pergi dari padanya, maka seekor singa bertemu dengan dia,
lalu menerkam dia. 37 Kemudian nabi itu bertemu dengan
orang lain, lalu ia berkata: ”Pukullah aku!” Orang itu
memukul dan melukai dia. 38 Sesudah itu nabi itu pergi
dan berdiri menantikan raja di jalan, sambil menyamar
dengan membubuh kain pembalut pada matanya. 39 Pada
waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja, katanya: ”Ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran,
tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa
seorang kepadaku sambil berkata: Jagalah orang ini, jika
ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu
adalah ganti nyawanya, atau engkau harus membayar setalenta perak. 40 Ketika hambamu ini repot sana sini, orang
itu menghilang.” Kemudian raja Israel itu berkata kepadanya: ”Begitu jugalah hukumanmu, engkau sendiri telah
menetapkannya.” 41 Lalu segeralah ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga raja Israel mengenali dia
sebagai seorang dari rombongan nabi. 42 Kata nabi itu kepadanya: ”Beginilah firman TUHAN: Oleh karena engkau
telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagi-Ku
untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya
dan rakyatmu ganti rakyatnya.” 43 Lalu raja Israel pergi ke
istananya dengan kesal hati dan gusar, maka sampailah ia
di Samaria.

21

Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang
Yizreel, mempunyai kebun anggur di Yizreel, di samping
istana Ahab, raja Samaria. 2 Berkatalah Ahab kepada Nabot: ”Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya
kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku.

Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih
baik dari pada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan
uang.” 3 Jawab Nabot kepada Ahab: ”Kiranya TUHAN
menghindarkan aku dari pada memberikan milik pusaka
nenek moyangku kepadamu!” 4 Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yizreel itu, kepadanya:
”Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku.” Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan
menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. 5 Lalu
datanglah Izebel, isterinya, dan berkata kepadanya: ”Apa
sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan?”
6
Lalu jawabnya kepadanya: ”Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yizreel itu: Berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu
sebagai gantinya. Tetapi sahutnya: Tidak akan kuberikan
kepadamu kebun anggurku itu.” 7 Kata Izebel, isterinya,
kepadanya: ”Bukankah engkau sekarang yang memegang
kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah
hatimu gembira! Aku akan memberikan kepadamu kebun
anggur Nabot, orang Yizreel itu.” 8 Kemudian ia menulis
surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai
raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemukapemuka yang diam sekota dengan Nabot. 9 Dalam surat
itu ditulisnya demikian: ”Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. 10 Suruh
jugalah dua orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia, dengan mengatakan:
Engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia ke luar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati.” 11 Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan
pemuka-pemuka, yang diam di kotanya itu, melakukan
seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka, seperti
yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. 12 Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. 13 Kemudian
datanglah dua orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu
duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik
saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya: ”Nabot
telah mengutuk Allah dan raja.” Sesudah itu mereka membawa dia ke luar kota, lalu melempari dia dengan batu
sampai mati. 14 Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Izebel mengatakan: ”Nabot sudah dilempari sampai
mati.” 15 Segera sesudah Izebel mendengar, bahwa Nabot
sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada
Ahab: ”Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang
Yizreel itu, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak
memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah
tidak hidup lagi; ia sudah mati.” 16 Segera sesudah Ahab
mendengar, bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi
ke kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. 17 Tetapi datanglah
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firman TUHAN kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya:
18
”Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang
di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk
mengambil kebun itu menjadi miliknya. 19 Katakanlah kepadanya, demikian: Beginilah firman TUHAN: Engkau telah membunuh serta merampas juga! Katakan pula kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Di tempat anjing telah
menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat
darahmu.” 20 Kata Ahab kepada Elia: ”Sekarang engkau
mendapat aku, hai musuhku?” Jawabnya: ”Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata
TUHAN. 21 Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik
yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel.
22
Dan Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti
keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa
bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hati-Ku,
dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. 23 Juga mengenai Izebel TUHAN telah berfirman: Anjing akan memakan Izebel di tembok luar Yizreel. 24 Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan
dimakan anjing dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara.” 25 Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa
yang jahat di mata TUHAN, karena ia telah dibujuk oleh
Izebel, isterinya. 26 Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau TUHAN dari
depan orang Israel. 27 Segera sesudah Ahab mendengar
perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan
kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung, dan berjalan dengan
langkah lamban. 28 Lalu datanglah firman TUHAN kepada
Elia, orang Tisbe itu: 29 ”Sudahkah kaulihat, bahwa Ahab
merendahkan diri di hadapan-Ku? Oleh karena ia telah
merendahkan diri di hadapan-Ku, maka Aku tidak akan
mendatangkan malapetaka dalam zamannya; barulah dalam zaman anaknya Aku akan mendatangkan malapetaka
atas keluarganya.”

22

Tiga tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. 2 Pada tahun
yang ketiga pergilah Yosafat, raja Yehuda, kepada raja Israel. 3 Berkatalah raja Israel kepada pegawai-pegawainya:
”Tahukah kamu, bahwa Ramot-Gilead sebenarnya milik
kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram.” 4 Lalu katanya kepada
Yosafat: ”Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk
memerangi Ramot-Gilead?” Jawab Yosafat kepada raja Israel: ”Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu.” 5 Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel: ”Baiklah tanyakan dahulu firman TUHAN.”

11. 1 RAJA RAJA
6

Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira empat ratus orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka: ”Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot-Gilead atau aku membatalkannya?” Jawab
mereka: ”Majulah! Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja.” 7 Tetapi Yosafat bertanya: ”Tidak adakah lagi di sini seorang nabi TUHAN, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?” 8 Jawab raja
Israel kepada Yosafat: ”Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk TUHAN.
Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka.
Orang itu ialah Mikha bin Yimla.” Kata Yosafat: ”Janganlah raja berkata demikian.” 9 Kemudian raja Israel
memanggil seorang pegawai istana, katanya: ”Jemputlah
Mikha bin Yimla dengan segera!” 10 Sementara raja Israel
dan Yosafat, raja Yehuda, duduk masing-masing di atas
takhtanya dengan pakaian kebesaran, di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua
nabi itu bernubuat di depan mereka, 11 maka Zedekia bin
Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata: ”Beginilah firman TUHAN: Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka.” 12 Juga
semua nabi itu bernubuat demikian, katanya: ”Majulah
ke Ramot-Gilead, dan engkau akan beruntung; TUHAN
akan menyerahkannya ke dalam tangan raja.” 13 Suruhan
yang pergi memanggil Mikha itu, berkata kepadanya: ”Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang
baik bagi raja, hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang dari pada mereka dan meramalkan yang baik.”
14
Tetapi Mikha menjawab: ”Demi TUHAN yang hidup,
sesungguhnya, apa yang akan difirmankan TUHAN kepadaku, itulah yang akan kukatakan.” 15 Setelah ia sampai
kepada raja, bertanyalah raja kepadanya: ”Mikha, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot-Gilead
atau kami membatalkannya?” Jawabnya kepadanya: ”Majulah dan engkau akan beruntung, sebab TUHAN akan
menyerahkannya ke dalam tangan raja.” 16 Tetapi raja berkata kepadanya: ”Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama TUHAN?” 17 Lalu jawabnya: ”Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di
gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala, sebab itu TUHAN berfirman: Mereka ini
tidak punya tuan; baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat.” 18 Kemudian raja Israel berkata
kepada Yosafat: ”Bukankah telah kukatakan kepadamu:
Tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?” 19 Kata Mikha: ”Sebab itu
dengarkanlah firman TUHAN. Aku telah melihat TUHAN
sedang duduk di atas takhta-Nya dan segenap tentara sorga
berdiri di dekat-Nya, di sebelah kanan-Nya dan di sebelah kiri-Nya. 20 Dan TUHAN berfirman: Siapakah yang
akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia
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tewas di Ramot-Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. 21 Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan TUHAN. Ia berkata: Aku
ini akan membujuknya. TUHAN bertanya kepadanya: Dengan apa? 22 Jawabnya: Aku akan keluar dan menjadi roh
dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman: Biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula.
Keluarlah dan perbuatlah demikian! 23 Karena itu, sesungguhnya TUHAN telah menaruh roh dusta ke dalam mulut
semua nabimu ini, sebab TUHAN telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu.” 24 Sesudah itu
tampillah Zedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mikha serta berkata: ”Mana boleh Roh TUHAN pindah dari
padaku untuk berbicara kepadamu?” 25 Tetapi Mikha menjawab: ”Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari
engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk
menyembunyikan diri.” 26 Berkatalah raja Israel: ”Tangkaplah Mikha, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa
kota, dan kepada Yoas, anak raja, 27 dan katakan: Beginilah titah raja: Masukkan orang ini dalam penjara dan
beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat.” 28 Tetapi jawab Mikha:
”Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah TUHAN tidak berfirman dengan perantaraanku!” Lalu
disambungnya: ”Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian!”
29
Sesudah itu majulah raja Israel dengan Yosafat, raja
Yehuda, ke Ramot-Gilead. 30 Raja Israel berkata kepada
Yosafat: ”Aku akan menyamar dan masuk pertempuran,
tetapi engkau, pakailah pakaian kebesaranmu.” Lalu menyamarlah raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran.
31
Adapun raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, tiga puluh dua
orang banyaknya, demikian: ”Janganlah kamu berperang
melawan sembarang orang, melainkan melawan raja Israel saja.” 32 Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata: ”Itu pasti raja
Israel!” Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. 33 Segera sesudah para panglima
pasukan kereta itu melihat, bahwa dia bukanlah raja Israel, maka undurlah mereka dari padanya. 34 Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya: ”Putar! Bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka.” 35 Tetapi pertempuran
itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang
Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya
mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. 36 Kira-kira
pada waktu matahari terbenam terdengarlah teriakan di
sepanjang barisan tentara itu: ”Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya! 37 Raja sudah mati!”
Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. 38 Ketika kereta itu dicuci di

tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing, sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu,
sesuai dengan firman TUHAN yang telah diucapkan-Nya.
39
Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya serta istana gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah
raja-raja Israel? 40 Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Ahazia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 41 Yosafat,
anak Asa, menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab, raja Israel. 42 Yosafat berumur tiga puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh
lima tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama
ibunya ialah Azuba, anak Silhi. 43 Ia hidup mengikuti jejak
Asa, ayahnya; ia tidak menyimpang dari padanya dan melakukan apa yang benar di mata TUHAN. (22-44) Hanya
bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih
mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit
itu. 44 (22-45) Dan Yosafat hidup dalam damai dengan
raja Israel. 45 (22-46) Selebihnya dari riwayat Yosafat dan
kepahlawanan yang dilakukannya dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? 46 (22-47) Dan sisa pelacuran bakti
yang masih tinggal dalam zaman Asa, ayahnya, dihapuskannya dari negeri itu. 47 (22-48) Tidak ada raja di Edom,
karena itu yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah.
48
(22-49) Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi
ke Ofir mengambil emas, tetapi kapal-kapal itu tidak jadi
pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion-Geber.
49
(22-50) Pada waktu itu Ahazia, anak Ahab, berkata kepada Yosafat: ”Baiklah anak buahku pergi bersama-sama
anak buahmu dengan kapal-kapal itu.” Tetapi Yosafat tidak mau. 50 (22-51) Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa
leluhurnya. Maka Yoram, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 51 (22-52) Ahazia, anak Ahab, menjadi raja atas
Israel di Samaria dalam tahun ketujuh belas zaman Yosafat, raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel dua tahun
lamanya. 52 (22-53) Ia melakukan apa yang jahat di mata
TUHAN dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat, yang telah mengakibatkan
orang Israel berdosa. 53 (22-54) Ia beribadah kepada Baal
dan sujud menyembah kepadanya dan dengan demikian ia
menimbulkan sakit hati TUHAN, Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya.

2 Raja Raja

1Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab ter-

jawab mereka: ”Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun
hadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi- api dari langit memakan engkau habis dengan kelima pukisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sa- luh anak buahmu!” Maka turunlah api Allah dari langit
kit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan: memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya.
13
Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ke”Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, allah
tiga
dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu naiklah
di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini.”
3
perwira
yang ketiga itu dan sesudah sampai, berlututlah
Tetapi berfirmanlah Malaikat TUHAN kepada Elia, orang
ia
di
depan
Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya,
Tisbe itu: ”Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan
katanya:
”Ya
abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan
raja Samaria dan katakan kepada mereka: Apakah tidak
nyawa
kelima
puluh
orang hamba-hambamu ini berharga
ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk me14
4
Bukankah
api sudah turun dari langit medi
matamu.
minta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron? Sebab
makan
habis
kedua
perwira
yang dahulu dengan kelima
itu beginilah firman TUHAN: Engkau tidak akan bangun
puluh
anak
buah
mereka?
Tetapi
sekarang biarlah nyalagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab
15
5
waku
berharga
di
matamu.”
Maka
berfirmanlah Malaiengkau pasti akan mati.” Lalu pergilah Elia. Sesudah
kat
TUHAN
kepada
Elia:
”Turunlah
bersama-sama dia,
utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia ke6
janganlah
takut
kepadanya!”
Lalu
bangunlah
Elia dan tupada mereka: ”Mengapa kamu kembali?” Jawab mereka
16
run
bersama-sama
dia
menghadap
raja.
Berkatalah
Elia
kepadanya: ”Ada seorang datang menemui kami dan berkepada
raja:
”Beginilah
firman
TUHAN:
Oleh
karena
engkata kepada kami: Pergilah, kembalilah kepada raja yang
kau
telah
mengirim
utusan-utusan
untuk
meminta
petuntelah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Apakah tidak ada Allah di Israel, se- juk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron, seolah-olah tidak
hingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal- ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka seZebub, allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan ba- bab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur,
ngun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, se- di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.”
17
Maka matilah raja sesuai dengan firman TUHAN yang
bab engkau pasti akan mati.” 7 Lalu bertanyalah ia kepada
dikatakan
oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja mengganmereka: ”Bagaimanakah rupa orang yang telah datang
tikan
dia
dalam
tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat,
menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini
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18
laki.
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itu tertulis dalam kitab sejapada pinggangnya.” Maka berkatalah ia: ”Itu Elia, orang
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rah
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Israel?
Tisbe!” Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang
2

perwira dengan kelima puluh anak buahnya. Orang itu
naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak
bukit. Berkatalah orang itu kepadanya: ”Hai abdi Allah,
raja bertitah: Turunlah!” 10 Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu: ”Kalau benar aku abdi Allah,
biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan kelima puluh anak buahmu.” Maka turunlah api dari
langit memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya. 11 Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia: ”Hai abdi Allah,
beginilah titah raja: Segeralah turun!” 12 Tetapi Elia men-
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Menjelang saatnya TUHAN hendak menaikkan Elia
ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. 2 Berkatalah Elia kepada Elisa: ”Baiklah tinggal di sini, sebab TUHAN menyuruh aku ke
Betel.” Tetapi Elisa menjawab: ”Demi TUHAN yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak
akan meninggalkan engkau.” Lalu pergilah mereka ke Betel. 3 Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada
di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya: ”Sudahkah engkau tahu, bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil dari padamu oleh TUHAN terangkat ke
sorga?” Jawabnya: ”Aku juga tahu, diamlah!” 4 Berkatalah
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12. 2 RAJA RAJA

Elia kepadanya: ”Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, se- bertemu dengan Elia. 18 Ketika mereka kembali kepada
bab TUHAN menyuruh aku ke Yerikho.” Tetapi jawabnya: Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia ke”Demi TUHAN yang hidup dan demi hidupmu sendiri, se- pada mereka: ”Bukankah telah kukatakan kepadamu: Jasungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.” Lalu ngan pergi?” 19 Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa:
sampailah mereka di Yerikho. 5 Pada waktu itu mende- ”Cobalah lihat! Letaknya kota ini baik, seperti tuanku likatlah rombongan nabi yang ada di Yerikho kepada Elisa hat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada
serta berkata kepadanya: ”Sudahkah engkau tahu, bahwa keguguran bayi.” 20 Jawabnya: ”Ambillah sebuah pinggan
pada hari ini tuanmu akan diambil dari padamu oleh TUHANbaru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya.” Maka meterangkat ke sorga?” Jawabnya: ”Aku juga tahu, diam- reka membawa pinggan itu kepadanya. 21 Kemudian pergilah!” 6 Berkatalah Elia kepadanya: ”Baiklah tinggal di sini, lah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke
sebab TUHAN menyuruh aku ke sungai Yordan.” Jawab- dalamnya serta berkata: ”Beginilah firman TUHAN: Tenya: ”Demi TUHAN yang hidup dan demi hidupmu sen- lah Kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehdiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.” nya kematian atau keguguran bayi.” 22 Demikianlah air itu
Lalu berjalanlah keduanya. 7 Lima puluh orang dari rom- menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang
bongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri me- telah disampaikan Elisa. 23 Elisa pergi dari sana ke Betel.
mandang dari jauh, ketika keduanya berdiri di tepi sungai Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari
Yordan. 8 Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, di- kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya:
pukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke se- ”Naiklah botak, naiklah botak!” 24 Lalu berpalinglah ia ke
belah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mekeduanya dengan berjalan di tanah yang kering. 9 Dan reka demi nama TUHAN. Maka keluarlah dua ekor berusesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia ke- ang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka empat
pada Elisa: ”Mintalah apa yang hendak kulakukan kepa- puluh dua orang anak. 25 Dari sana pergilah ia ke gunung
damu, sebelum aku terangkat dari padamu.” Jawab Elisa: Karmel dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria.
”Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu.”
10
Berkatalah Elia: ”Yang kauminta itu adalah sukar. TeYoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Istapi jika engkau dapat melihat aku terangkat dari padamu,
rael dalam tahun kedelapan belas zaman Yosafat, raja Yeakan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika
huda, dan ia memerintah dua belas tahun lamanya. 2 Ia
tidak, tidak akan terjadi.” 11 Sedang mereka berjalan temelakukan apa yang jahat di mata TUHAN, tetapi bukan
rus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berseperti ayahnya dan seperti ibunya: ia menjauhkan tugu
api dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiberhala Baal yang didirikan ayahnya. 3 Namun demikian,
12
klah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa meia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang
lihat itu, maka berteriaklah ia: ”Bapaku, bapaku! Kereta
mengakibatkan orang Israel berdosa pula; ia tidak menjauIsrael dan orang-orangnya yang berkuda!” Kemudian tihinya. 4 Mesa, raja Moab, adalah seorang peternak domba;
dak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan
sebagai upeti ia membayar kepada raja Israel seratus ribu
dikoyakkannya menjadi dua koyakan. 13 Sesudah itu dianak domba dan bulu dari seratus ribu domba jantan.
pungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia ber- 5
Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah raja
jalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan.
Moab
terhadap raja Israel. 6 Keluarlah raja Yoram pada
14
Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipuwaktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh
kulkannya ke atas air itu sambil berseru: ”Di manakah
orang Israel. 7 Selanjutnya ia menyuruh orang kepada YoTUHAN, Allah Elia?” Ia memukul air itu, lalu terbagi ke
safat, raja Yehuda, dengan pesan: ”Raja Moab telah memsebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah
berontak
terhadap aku! Maukah engkau bersama-sama
Elisa. 15 Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu
aku berperang melawan Moab?” Jawabnya: ”Aku akan
melihat dia dari jauh, mereka berkata: ”Roh Elia telah
maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rahinggap pada Elisa.” Mereka datang menemui dia, lalu
kyatmu, kudaku dan kudamu.” 8 Lagi ia bertanya: ”Melalui
sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 16 Mereka
jalan manakah kita akan maju?” Jawabnya: ”Melalui paberkata: ”Coba lihat! Di antara hamba-hambamu ini ada
dang gurun Edom!” 9 Maka berjalanlah raja Israel dan raja
lima puluh orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah
Yehuda dan raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling
mereka itu pergi mencari tuanmu, jangan-jangan ia diangtujuh hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air
kat oleh Roh TUHAN dan dilemparkan-Nya ke atas salah
untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka.
satu gunung atau ke dalam salah satu lembah.” Elisa men- 10
Lalu berkatalah raja Israel: ”Wahai, TUHAN telah mejawab: ”Janganlah suruh pergi!” 17 Tetapi ketika mereka
manggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke damendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah
lam tangan Moab!” 11 Tetapi bertanyalah Yosafat: ”Tidak
ia: ”Suruhlah pergi!” Mereka menyuruh lima puluh orang.
adakah di sini seorang nabi TUHAN, supaya dengan peranOrang-orang ini mencari tiga hari lamanya, tetapi tidak
taraannya kita meminta petunjuk TUHAN?” Lalu salah se-
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orang pegawai raja Israel menjawab, katanya: ”Di sini ada
Elisa bin Safat, yang dahulu melayani Elia.” 12 Berkatalah
Yosafat: ”Memang padanya ada firman TUHAN.” Sesudah itu pergilah raja Israel dan Yosafat dan raja Edom
kepada Elisa. 13 Tetapi berkatalah Elisa kepada raja Israel: ”Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada
para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu.” Jawab
raja Israel kepadanya: ”Jangan begitu, sebab TUHAN
memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke
dalam tangan orang Moab!” 14 Berkatalah Elisa: ”Demi
TUHAN semesta alam yang hidup, yang di hadapan-Nya
aku menjadi pelayan: jika tidak karena Yosafat, raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang
dan melihat kepadamu. 15 Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi.” Pada waktu pemetik kecapi
itu bermain kecapi, maka kekuasaan TUHAN meliputi dia.
16
Kemudian berkatalah ia: ”Beginilah firman TUHAN: Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, 17 sebab beginilah
firman TUHAN: Kamu tidak akan mendapat angin dan
hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga
kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. 18 Dan itupun adalah perkara ringan di mata
TUHAN; juga orang Moab akan diserahkan-Nya ke dalam tanganmu. 19 Kamu akan memusnahkan segala kota
yang berkubu dan segala kota pilihan; kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik; kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan merusakkan segala ladang
yang baik dengan batu-batu.” 20 Keesokan harinya ketika
orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tibatiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan
air. 21 Ketika didengar seluruh orang Moab, bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang
pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga, kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. 22 Keesokan
harinya pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu, bahwa
air di sebelah depannya merah seperti darah. 23 Lalu berserulah mereka: ”Itu darah! Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain.
Maka sekarang, marilah menjarah, hai orang-orang Moab!”
24
Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu, lalu memukul orangorang Moab, sehingga mereka lari dari situ. Dan makin
jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. 25 Mereka meruntuhkan
kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan
batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya.
Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir-Hareset saja yang
ditinggalkan, tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang
pengumban dari segala penjuru. 26 Ketika raja Moab melihat, bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah tujuh ratus orang pemegang pedang bersama-sama

dia untuk menerobos ke jurusan raja Edom, tetapi tidak
berhasil. 27 Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung
yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke
negeri mereka.

4

Salah seorang dari isteri-isteri para nabi mengadukan
halnya kepada Elisa, sambil berseru: ”Hambamu, suamiku,
sudah mati dan engkau ini tahu, bahwa hambamu itu takut akan TUHAN. Tetapi sekarang, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya.” 2 Jawab Elisa kepadanya: ”Apakah yang
dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apaapa yang kaupunya di rumah.” Berkatalah perempuan itu:
”Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak.” 3 Lalu berkatalah Elisa:
”Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari pada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. 4 Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah!” 5 Pergilah perempuan itu dari padanya; ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk; dan
anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. 6 Ketika bejana-bejana itu sudah
penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya: ”Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi,” tetapi jawabnya
kepada ibunya: ”Tidak ada lagi bejana.” Lalu berhentilah
minyak itu mengalir. 7 Kemudian pergilah perempuan itu
memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata: ”Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu,
dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu.”
8
Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan
seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana
untuk makan. 9 Berkatalah perempuan itu kepada suaminya: ”Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang
selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. 10 Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang
kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di
sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah
kursi dan sebuah kandil, maka apabila ia datang kepada
kita, ia boleh masuk ke sana.” 11 Pada suatu hari datanglah
ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di
situ. 12 Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya:
”Panggillah perempuan Sunem itu.” Lalu dipanggilnyalah
perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. 13 Elisa
telah berkata kepada Gehazi: ”Cobalah katakan kepadanya: Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah
seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau
kepada raja atau kepala tentara?” Jawab perempuan itu:

296
”Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku!” 14 Kemudian
berkatalah Elisa: ”Apakah yang dapat kuperbuat baginya?” Jawab Gehazi: ”Ah, ia tidak mempunyai anak, dan
suaminya sudah tua.” 15 Lalu berkatalah Elisa: ”Panggillah dia!” Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan
itu di pintu. 16 Berkatalah Elisa: ”Pada waktu seperti ini
juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang
anak laki-laki.” Tetapi jawab perempuan itu: ”Janganlah
tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini!” 17 Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga,
pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. 18 Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari
keluarlah ia mendapatkan ayahnya, di antara penyabitpenyabit gandum. 19 Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya: ”Aduh kepalaku, kepalaku!” Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang: ”Angkatlah dia dan bawa kepada
ibunya!” 20 Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada
ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah
hari, tetapi sesudah itu matilah dia. 21 Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur
abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga
anak itu saja di dalam kamar. 22 Sesudah itu ia memanggil
suaminya serta berkata: ”Suruh kepadaku salah seorang
bujang dengan membawa seekor keledai betina; aku mau
pergi dengan segera kepada abdi Allah itu, dan akan terus pulang.” 23 Berkatalah suaminya: ”Mengapakah pada
hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat.” Jawab perempuan itu: ”Jangan kuatir.” 24 Dipelanainyalah keledai
itu dan berkatalah ia kepada bujangnya: ”Tuntunlah dan
majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu.” 25 Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di
gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia
dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya: ”Lihat, perempuan Sunem itu datang! 26 Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya: Selamatkah engkau,
selamatkah suamimu, selamatkah anak itu?” Jawab perempuan itu: ”Selamat!” 27 Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi
Allah: ”Biarkanlah dia, hatinya pedih! TUHAN menyembunyikan hal ini dari padaku, tidak memberitahukannya
kepadaku.” 28 Lalu berkatalah perempuan itu: ”Adakah
kuminta seorang anak laki-laki dari pada tuanku? Bukankah telah kukatakan: Jangan aku diberi harapan kosong?” 29 Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi: ”Ikatlah
pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah
beri salam kepadanya dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia, kemudian taruhlah
tongkatku ini di atas anak itu.” 30 Tetapi berkatalah ibu
anak itu: ”Demi TUHAN yang hidup dan demi hidupmu
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sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.” Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. 31 Adapun Gehazi telah berjalan mendahului
mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi
tidak ada suara, dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya,
katanya: ”Anak itu tidak bangun!” 32 Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring
di atas tempat tidurnya. 33 Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam
kamar, kemudian berdoalah ia kepada TUHAN. 34 Lalu ia
membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya
di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak
itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak
itu; dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. 35 Sesudah itu ia berdiri
kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan
sekali ke sini, kemudian meniarap pulalah ia di atas anak
itu. Maka bersinlah anak itu sampai tujuh kali, lalu membuka matanya. 36 Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan
berkata: ”Panggillah perempuan Sunem itu!” Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah
Elisa: ”Angkatlah anakmu ini!” 37 Masuklah perempuan
itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. 38 Elisa kembali ke Gilgal
pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada
suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah
ia kepada bujangnya: ”Taruhlah kuali yang paling besar di
atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan
nabi itu.” 39 Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang
untuk mengumpulkan sayur-sayuran; ia menemui pohon
sulur-suluran liar dan memetik dari padanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab
mereka tidak mengenalnya. 40 Kemudian dicedoklah dari
masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan dan
segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka
serta berkata: ”Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah!”
Dan tidak tahan mereka memakannya. 41 Tetapi berkatalah Elisa: ”Ambillah tepung!” Dilemparkannyalah itu ke
dalam kuali serta berkata: ”Cedoklah sekarang bagi orangorang ini, supaya mereka makan!” Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. 42 Datanglah seseorang dari
Baal-Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu
hasil, yaitu dua puluh roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa: ”Berilah itu
kepada orang-orang ini, supaya mereka makan.” 43 Tetapi
pelayannya itu berkata: ”Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan seratus orang?” Jawabnya: ”Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, sebab beginilah firman TUHAN: Orang akan makan, bahkan
akan ada sisanya.” 44 Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai de-
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ngan firman TUHAN.

tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. 15 Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampiNaaman, panglima raja Aram, adalah seorang terpanllah ia ke depan Elisa dan berkata: ”Sekarang aku tahu,
dang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab
bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel.
oleh dia TUHAN telah memberikan kemenangan kepada
Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamorang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tenbamu ini!” 16 Tetapi Elisa menjawab: ”Demi TUHAN yang
tara, sakit kusta. 2 Orang Aram pernah keluar bergeromhidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi pelayan, sesungbolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan
guhnya aku tidak akan menerima apa-apa.” Dan walaupun
dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada isteri Naaman.
Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap
3
Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya: ”Sekiranya tumenolak. 17 Akhirnya berkatalah Naaman: ”Jikalau demianku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentukian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebalah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya.”
nyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak
4
Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya,
lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban
katanya: ”Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari
sembelihan kepada allah lain kecuali kepada TUHAN. 18 Dan
negeri Israel itu.” 5 Maka jawab raja Aram: ”Baik, pergilah
kiranya TUHAN mengampuni hambamu ini dalam perdan aku akan mengirim surat kepada raja Israel.” Lalu perkara yang berikut: Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon
gilah Naaman dan membawa sebagai persembahan sepuuntuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi peluh talenta perak dan enam ribu syikal emas dan sepuluh
ngapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dapotong pakaian. 6 Ia menyampaikan surat itu kepada raja
lam kuil Rimon itu, kiranya TUHAN mengampuni hamIsrael, yang berbunyi: ”Sesampainya surat ini kepadamu,
bamu ini dalam hal itu.” 19 Maka berkatalah Elisa kepamaklumlah kiranya, bahwa aku menyuruh kepadamu Nadanya: ”Pergilah dengan selamat!” Setelah Naaman beraman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari
jalan tidak berapa jauh dari padanya, 20 berpikirlah Gepenyakit kustanya.” 7 Segera sesudah raja Israel membaca
hazi, bujang Elisa, abdi Allah: ”Sesungguhnya tuanku tersurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata: ”Allahlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak
kah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan,
menerima persembahan yang dibawanya. Demi TUHAN
sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kuyang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia
sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sedan akan menerima sesuatu dari padanya.” 21 Lalu Gehazi
sungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari garamengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat
gara terhadap aku.” 8 Segera sesudah didengar Elisa, abdi
ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan
Allah itu, bahwa raja Israel mengoyakkan pakaiannya, disegera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya: ”Mengapa engkata: ”Selamat!” 22 Jawabnya: ”Selamat! Tuanku Elisa
kau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepamenyuruh aku mengatakan: Baru saja datang kepadaku
daku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel.”
dua orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rom9
Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan kerebongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta
tanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. 10 Elisa
perak dan dua potong pakaian.” 23 Naaman berkata: ”Simenyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan: ”Perlakan, ambillah dua talenta.” Naaman mendesak dia, dan
gilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, maka tumembungkus dua talenta perak dalam dua pundi-pundi
buhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tadan dua potong pakaian, lalu memberikannya kepada dua
hir.” 11 Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berbujangnya; mereka ini mengangkut semuanya di depan Gekata: ”Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang ke
hazi. 24 Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah
luar dan berdiri memanggil nama TUHAN, Allahnya, lalu
dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhmenggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit
nya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. 25 Baru
itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kussaja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, bertaku! 12 Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damkatalah Elisa kepadanya: ”Dari mana, Gehazi?” Jawabsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah
nya: ”Hambamu ini tidak pergi ke mana-mana!” 26 Tetapi
aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?” Kemudian
kata Elisa kepadanya: ”Bukankah hatiku ikut pergi, ketika
berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. 13 Tetapi
orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau?
pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepaMaka sekarang, engkau telah menerima perak dan dengan
danya: ”Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara
itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun
yang sukar kepadamu, bukankah bapak akan melakukananggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan
nya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu: Manbudak perempuan, 27 tetapi penyakit kusta Naaman akan
14
dilah dan engkau akan menjadi tahir.” Maka turunlah
melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selamaia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan,
lamanya.” Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan
sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah
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kena kusta, putih seperti salju.

6

Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada
Elisa: ”Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu
ini adalah terlalu sesak bagi kami. 2 Baiklah kami pergi
ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami.” Jawab Elisa: ”Pergilah!” 3 Lalu berkatalah seorang: ”Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini.” Jawabnya: ”Baik aku akan ikut.” 4 Maka ikutlah ia dengan
mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, merekapun menebang pohon-pohon. 5 Dan terjadilah, ketika
seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah
mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia:
”Wahai tuanku! Itu barang pinjaman!” 6 Tetapi berkatalah
abdi Allah: ”Ke mana jatuhnya?” Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong
sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. 7 Lalu katanya: ”Ambillah.” Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. 8 Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel.
Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya:
”Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang.”
9
Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada raja Israel
mengatakan: ”Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab
orang Aram sudah turun menghadang ke sana.” 10 Sebab
itu raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan
sekali dua kali saja. 11 Lalu mengamuklah hati raja Aram
tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya,
katanya kepada mereka: ”Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada raja Israel?” 12 Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya: ”Tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu.”
13
Berkatalah raja: ”Pergilah melihat, di mana dia, supaya
aku menyuruh orang menangkap dia.” Lalu diberitahukanlah kepadanya: ”Dia ada di Dotan.” 14 Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota
itu. 15 Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan
pergi ke luar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda
dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya: ”Celaka tuanku! Apakah yang
akan kita perbuat?” 16 Jawabnya: ”Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita dari pada yang menyertai
mereka.” 17 Lalu berdoalah Elisa: ”Ya TUHAN: Bukalah
kiranya matanya, supaya ia melihat.” Maka TUHAN membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah
gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. 18 Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada TUHAN: ”Butakanlah
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kiranya mata orang-orang ini.” Maka dibutakan-Nyalah
mata mereka, sesuai dengan doa Elisa. 19 Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka: ”Bukan ini jalannya dan
bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari.” Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. 20 Segera sesudah mereka sampai ke Samaria berkatalah Elisa: ”Ya TUHAN,
bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat.”
Lalu TUHAN membuka mata mereka, sehingga mereka
melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. 21 Lalu bertanyalah raja Israel kepada Elisa, tatkala
melihat mereka: ”Kubunuhkah mereka, bapak?” 22 Tetapi
jawabnya: ”Jangan! Biasakah kaubunuh yang kautawan
dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya
mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka.” 23 Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar,
maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu
tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. 24 Sesudah itu Benhadad, raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. 25 Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga delapan puluh syikal perak dan seperempat
kab tahi merpati berharga lima syikal perak. 26 Suatu kali
ketika raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja, sambil
berseru: ”Tolonglah, ya tuanku raja!” 27 Jawabnya: ”Jika
TUHAN tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau
hasil pemerasan anggur?” 28 Kemudian bertanyalah raja
kepadanya: ”Ada apa?” Jawab perempuan itu: ”Perempuan ini berkata kepadaku: Berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita
makan anakku laki-laki. 29 Jadi kami memasak anakku
dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya: Berilah anakmu, supaya kita
makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya.” 30 Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu,
dikoyakkannyalah pakaiannya; dan sedang ia berjalan di
atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak, bahwa ia
memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. 31 Lalu berkatalah raja: ”Beginilah kiranya Allah menghukum aku,
bahkan lebih dari pada itu, jika masih tinggal kepala Elisa
bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini.” 32 Adapun Elisa,
duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersamasama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa
sudah berkata kepada para tua-tua itu: ”Tahukah kamu,
bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang,
segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu
jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi lang-
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kah tuannya di belakangnya?” 33 Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya: ”Sesungguhnya, malapetaka ini adalah dari pada TUHAN. Mengapakah aku berharap kepada
TUHAN lagi?”

7

Lalu berkatalah Elisa: ”Dengarlah firman TUHAN.
Beginilah firman TUHAN: Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesyikal dan dua
sukat jelai akan berharga sesyikal di pintu gerbang Samaria.” 2 Tetapi perwira, yang menjadi ajudan raja, menjawab abdi Allah, katanya: ”Sekalipun TUHAN membuat
tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?” Jawab abdi Allah: ”Sesungguhnya, engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan
apa-apa dari padanya.” 3 Empat orang yang sakit kusta
ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain: ”Mengapakah kita duduk-duduk di sini
sampai mati? 4 Jika kita berkata: Baiklah kita masuk ke
kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati
di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga.
Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan
tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita
akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan
mati.” 5 Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk
ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram
itu, tampaklah tidak ada orang di sana. 6 Sebab TUHAN
telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta,
bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain: ”Sesungguhnya raja
Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja
orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang
kita.” 7 Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada
waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan
keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja; mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. 8 Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke
pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam
sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian,
kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain
dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian
pergilah mereka menyembunyikannya. 9 Lalu berkatalah
yang seorang kepada yang lain: ”Tidak patut yang kita
lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini
tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang
pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang,
marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal
itu ke istana raja.” 10 Mereka pergi, lalu berseru kepada
penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada
orang-orang itu, katanya: ”Kami sudah masuk ke tempat
perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang

di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya
ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja.” 11 Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana
raja. 12 Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu
berkata kepada para pegawainya: ”Baiklah kuterangkan
kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu
mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir: Apabila orang
Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota.”
13
Lalu salah seorang pegawainya menjawab: ”Baiklah kita
ambil lima ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam
kota ini; tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu! Biarlah kita suruh saja orang pergi, supaya kita lihat.” 14 Sesudah itu mereka mengambil dua kereta kuda, kemudian raja menyuruh
mereka menyusul tentara Aram sambil berkata: ”Pergilah melihatnya!” 15 Lalu pergilah mereka menyusul orangorang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh
jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburuburu. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. 16 Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram.
Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesyikal
dan dua sukat jelai berharga sesyikal, sesuai dengan firman
TUHAN. 17 Adapun raja telah menempatkan perwira yang
menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi
rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati
sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya
pada waktu raja datang mendapatkan dia. 18 Dan terjadi
juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja:
”Dua sukat jelai akan berharga sesyikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesyikal, besok kira-kira
waktu ini di pintu gerbang Samaria.” 19 Pada waktu itu
si perwira menjawab abdi Allah itu: ”Sekalipun TUHAN
membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?”, tetapi Elisa berkata: ”Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak
akan makan apa-apa dari padanya.” 20 Demikianlah terjadi
kepada orang itu: Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia.
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Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya
dihidupkannya kembali, katanya: ”Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di
mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab TUHAN telah mendatangkan kelaparan, yang pasti
menimpa negeri ini tujuh tahun lamanya.” 2 Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannyalah seperti perkataan
abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya,
lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang
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Filistin tujuh tahun lamanya. 3 Dan setelah lewat ketujuh
tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya
dan ladangnya kepada raja. 4 Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya: ”Cobalah
ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang
dilakukan Elisa.” 5 Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang
mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja.
Lalu berkatalah Gehazi: ”Ya tuanku raja! Inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa.” 6 Lalu
raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang
pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan:
”Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu
sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang.” 7 Elisa
masuk ke Damsyik, dan pada waktu itu Benhadad, raja
Aram, sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja: ”Sudah datang abdi Allah ke mari,” 8 berkatalah ia kepada Hazael: ”Ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi
Allah itu dan mintalah petunjuk TUHAN dengan perantaraannya: Sembuhkah aku dari penyakit ini?” 9 Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan
berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan empat puluh ekor unta. Sesudah sampai,
tampillah ia ke depan Elisa dan berkata: ”Anakmu Benhadad, raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu:
Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?” 10 Jawab
Elisa kepadanya: ”Pergilah, katakanlah kepadanya: Pastilah engkau sembuh. Namun demikian, TUHAN telah
memperlihatkan kepadaku, bahwa ia pasti mati dibunuh.”
11
Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah
abdi Allah itu. 12 Hazael berkata: ”Mengapa tuanku menangis?” Jawab Elisa: ”Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kaulakukan kepada orang Israel: kotanya yang berkubu akan kaucampakkan ke dalam api,
terunanya akan kaubunuh dengan pedang, bayinya akan
kauremukkan dan perempuannya yang mengandung akan
kaubelah.” 13 Sesudah itu berkatalah Hazael: ”Tetapi apakah hambamu ini, yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu?” Jawab Elisa:
”TUHAN telah memperlihatkan kepadaku, bahwa engkau
akan menjadi raja atas Aram.” 14 Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya: ”Apakah dikatakan Elisa kepadamu?” Jawabnya: ”Ia berkata kepadaku, bahwa pastilah
engkau sembuh.” 15 Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air
dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah
raja, dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. 16 Dalam
tahun kelima zaman Yoram, anak Ahab raja Israel--pada
waktu itu Yosafat adalah raja Yehuda--Yoram, anak Yosafat raja Yehuda menjadi raja. 17 Ia berumur tiga puluh
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dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan delapan tahun
lamanya ia memerintah di Yerusalem. 18 Ia hidup menurut
kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga
Ahab, sebab yang menjadi isterinya adalah anak Ahab. Ia
melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. 19 Namun demikian, TUHAN tidak mau memusnahkan Yehuda oleh
karena Daud, hamba-Nya, sesuai dengan yang dijanjikanNya kepada Daud, bahwa Ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selamalamanya. 20 Pada zamannya memberontaklah Edom dan
melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. 21 Maka majulah
Yoram ke Zair bersama-sama dengan seluruh keretanya;
pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan
orang Edom yang mengepung dia, tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya. 22 Demikianlah Edom
memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai
sekarang ini. Lalu Libnapun memberontak pada masa itu
juga. 23 Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang
dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? 24 Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya,
dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota
Daud. Maka Ahazia, anaknya, menjadi raja menggantikan
dia. 25 Dalam tahun kedua belas zaman Yoram, anak Ahab
raja Israel, Ahazia, anak Yoram raja Yehuda, menjadi raja.
26
Ia berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi
raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
Nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri raja Israel. 27 Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan
apa yang jahat di mata TUHAN sama seperti keluarga
Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu.
28
Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael, raja Aram, di Ramot-Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. 29 Kemudian pulanglah raja Yoram ke Yizreel, supaya diobati luka-lukanya
yang ditimbulkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, raja Aram. Dan Ahazia, anak
Yoram raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di
Yizreel, karena dia sakit.
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Kemudian nabi Elisa memanggil salah seorang dari
rombongan nabi dan berkata kepadanya: ”Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot-Gilead. 2 Apabila engkau sampai ke sana,
carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi; masuklah, ajak dia
bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia
ke ruang dalam. 3 Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan: Beginilah firman TUHAN: Telah Kuurapi engkau
menjadi raja atas Israel! Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat.” 4 Lalu nabi muda itu
pergi ke Ramot-Gilead. 5 Setelah ia sampai, maka tam-

301
paklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata: ”Ada pesan kubawa untukmu, ya
panglima!” Yehu bertanya: ”Untuk siapa dari kami sekalian?” Jawabnya: ”Untukmu, ya panglima!” 6 Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda
itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata
kepadanya: ”Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Telah Kuurapi engkau menjadi raja atas umat TUHAN, yaitu orang Israel. 7 Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab dan dengan demikian Aku membalaskan kepada Izebel darah hamba-hamba-Ku, nabi-nabi
itu, bahkan darah semua hamba TUHAN. 8 Dan segenap
keluarga Ahab akan binasa; dan Aku akan melenyapkan
dari pada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. 9 Dan Aku akan
memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan sama seperti keluarga Baesa bin
Ahia. 10 Izebel akan dimakan anjing di kebun di luar Yizreel dengan tidak ada orang yang menguburkannya.” Kemudian nabi itu membuka pintu, lalu lari. 11 Apabila Yehu
keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya: ”Apa kabar? Mengapa orang gila
itu datang kepadamu?” Jawabnya kepada mereka: ”Kamu
sendiri mengenal orang itu dengan omongannya!” 12 Tetapi
mereka berkata: ”Dusta! Cobalah beritahukan kepada
kami!” Lalu katanya: ”Begini-beginilah dikatakannya kepadaku: Demikianlah firman TUHAN: Telah Kuurapi engkau menjadi raja atas Israel.” 13 Segeralah mereka masingmasing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di
hadapan kakinya begitu saja di atas tangga, kemudian
mereka meniup sangkakala serta berseru: ”Yehu raja!”
14
Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan
persepakatan melawan Yoram. --Adapun Yoram sedang
berjaga-jaga di Ramot-Gilead, bersama-sama dengan segenap orang Israel menghadapi Hazael, raja Aram. 15 Tetapi
raja Yoram sendiri telah pulang ke Yizreel, supaya lukalukanya diobati, yang ditimbulkan orang Aram pada waktu
ia berperang melawan Hazael, raja Aram. --Yehu berkata:
”Jika kamu sudah setuju, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu ke
Yizreel.” 16 Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yizreel, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia, raja Yehuda, datang menjenguk Yoram. 17 Ketika
jaga yang sedang berdiri di atas menara di Yizreel, melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia: ”Ada kulihat
suatu pasukan.” Berkatalah Yoram: ”Ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan: apakah ini kabar damai?” 18 Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata: ”Beginilah
tanya raja: apakah ini kabar damai?” Jawab Yehu: ”Damai? Bukan urusanmu! Baliklah, ikutlah aku!” Dan jaga
itu memberitahukan: ”Suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang.” 19 Disuruhnyalah penunggang
kuda yang kedua dan setelah sampai kepada mereka berka-

talah ia: ”Beginilah tanya raja: apakah ini kabar damai?”
Jawab Yehu: ”Damai? Bukan urusanmu! Baliklah, ikutlah aku!” 20 Dan jaga itu memberitahukan: ”Sudah sampai
ia kepada mereka, tetapi ia tidak pulang! Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi, memacu,
sebab ia memacu seperti orang gila.” 21 Sesudah itu berkatalah Yoram: ”Pasanglah kereta!”, lalu orang memasang
keretanya. Maka keluarlah Yoram, raja Israel, dan Ahazia, raja Yehuda, masing-masing naik keretanya; mereka
keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot, orang Yizreel itu. 22 Tatkala Yoram melihat Yehu,
bertanyalah ia: ”Apakah ini kabar damai, hai Yehu?” Jawabnya: ”Bagaimana ada damai, selama sundal dan orang
sihir ibumu Izebel begitu banyak!” 23 Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia: ”Itu tipu, Ahazia!” 24 Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram
di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya, maka rebahlah ia di dalam keretanya. 25 Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar, perwiranya: ”Angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun
Nabot, orang Yizreel itu, sebab ketahuilah, bahwa pada
waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda
mengikuti Ahab, ayahnya, maka TUHAN telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini: 26 Sesungguhnya, Aku
telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi
malam, demikianlah firman TUHAN, maka Aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini, demikianlah firman
TUHAN. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini, sesuai dengan firman TUHAN.” 27 Ketika
Ahazia, raja Yehuda, melihat itu, maka iapun melarikan
diri ke arah Bet-Hagan, tetapi Yehu mengejarnya sambil
berkata: ”Panahlah dia juga!” Maka mereka memanah dia
di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Yibleam. Ia
lari ke Megido dan mati di sana. 28 Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem, lalu mereka menguburkan
dia dalam kuburnya sendiri, di samping nenek moyangnya di kota Daud. 29 Adapun Ahazia menjadi raja atas
Yehuda dalam tahun kesebelas zaman Yoram bin Ahab.
30
Sampailah Yehu ke Yizreel. Ketika Izebel mendengar
itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu
ia menjenguk dari jendela. 31 Pada waktu Yehu masuk
pintu gerbang, berserulah Izebel: ”Bagaimana, selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu?” 32 Yehu mengangkat
kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata: ”Siapa yang
di pihakku? Siapa?” Dan ketika dua tiga orang pegawai
istana menjenguk kepadanya, 33 ia berseru: ”Jatuhkanlah
dia!” Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda; mayatnyapun terinjak-injak.
34
Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata: ”Baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja.”
35
Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki
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dan kedua telapak tangannya. 36 Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata: ”Memang begitulah firman TUHAN yang diucapkan-Nya dengan perantaraan hamba-Nya, Elia, orang Tisbe itu: Di kebun di
luar Yizreel akan dimakan anjing daging Izebel; 37 maka
mayat Izebel akan terhampar di kebun di luar Yizreel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata: Inilah Izebel.”
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tidak ada padanya seorangpun yang ditinggalkan Yehu
hidup. 12 Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria.
Di jalan dekat Bet-Eked, perkampungan para gembala,
13
bertemulah ia dengan sanak saudara Ahazia, raja Yehuda, lalu ia bertanya: ”Siapakah kamu ini?” Jawab mereka: ”Kami adalah sanak saudara Ahazia dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan
anak-anak ibu suri.” 14 Berkatalah Yehu: ”Tangkaplah mereka hidup-hidup!” Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup
dan disembelih dekat perigi Bet-Eked, empat puluh dua
Ahab mempunyai tujuh puluh orang anak laki-laki
orang, dan tidak ada seorangpun ditinggalkannya hidup
di Samaria. Yehu menulis surat, dan mengirimnya ke Sadari pada mereka. 15 Setelah pergi dari sana, bertemulah
maria, kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua
ia dengan Yonadab bin Rekhab yang datang menyongdan kepada para pengasuh anak-anak Ahab, bunyinya:
song dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata:
2
”Sekarang, segera sesudah surat ini sampai kepadamu,
”Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap
kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah peengkau?” Jawab Yonadab: ”Ya!” ”Jika ya, berilah tangangawasanmu, lagipula mempunyai kereta dan kuda dan
nmu!” Maka diberinyalah tangannya, lalu Yehu mengajak
kota yang berkubu serta senjata, 3 maka pilihlah seorang
dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. 16 Berkatalah
yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak
Yehu: ”Marilah bersama-sama aku, supaya engkau melituanmu, lalu dudukkanlah dia di atas takhta ayahnya, kehat bagaimana giatku untuk TUHAN.” Demikianlah Yehu
mudian berperanglah membela keluarga tuanmu.” 4 Tetapi
membawa dia dalam keretanya. 17 Setelah Yehu sampai
mereka sangat takut dan berkata: ”Sedangkan kedua raja
di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih
itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungtinggal dari keluarga Ahab di Samaria; ia memunahkankin kita ini dapat bertahan?” 5 Sebab itu kepala istana
nya, sesuai dengan firman yang diucapkan TUHAN kepada
dan kepala kota, juga para tua-tua dan para pengasuh
Elia. 18 Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat,
mengirim pesan kepada Yehu, bunyinya: ”Kami ini hambalalu berkata kepada mereka: ”Adapun Ahab masih kuhambamu dan segala yang kaukatakan kepada kami akan
rang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat
kami lakukan; kami tidak hendak mengangkat seseorang
beribadah kepadanya. 19 Oleh sebab itu, panggillah mengmenjadi raja; lakukanlah apa yang baik menurut pemanhadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah
danganmu.” 6 Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua
kepadanya dan semua imamnya, seorangpun tidak boleh
kalinya kepada mereka, bunyinya: ”Jika kamu memihak
tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban
kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala
yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tianak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kiradak akan tinggal hidup.” Tetapi perbuatan ini adalah akal
kira waktu ini ke Yizreel.” Adapun ketujuh puluh anak
Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribaraja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota
dah kepada Baal. 20 Selanjutnya Yehu berkata: ”Tentukaitu, yang mendidik mereka. 7 Tatkala surat itu sampai
nlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal!” Lalu mekepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu,
reka memaklumkannya. 21 Yehu mengirim orang ke selumenyembelih ketujuh puluh orang itu, menaruh kepala
ruh Israel, maka datanglah seluruh orang yang beribadah
orang-orang itu ke dalam keranjang dan mengirimkan sekepada Baal, tidak seorangpun yang ketinggalan. Lalu
muanya kepada Yehu di Yizreel. 8 Ketika suruhan datang
masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumemberitahukan kepadanya: ”Telah dibawa orang kepala
mah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. 22 Kemudian
anak-anak raja itu,” berkatalah Yehu: ”Susunlah semuaberkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang
nya menjadi dua timbunan di depan pintu gerbang sampai
pakaian: ”Keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang
9
pagi.” Pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah ia, lalu
beribadah kepada Baal!” Maka dikeluarkannyalah pakaian
berkata kepada segenap orang banyak: ”Kamu ini tidak
bagi mereka. 23 Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab
bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan perbin Rekhab ke dalam rumah Baal, lalu berkatalah ia kesepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia; tepada orang-orang penyembah Baal di situ: ”Periksalah
tapi semua orang ini, siapakah yang membunuh mereka?
dan lihatlah, supaya jangan ada di antara kamu di sini se10
Ketahuilah sekarang, bahwa firman TUHAN yang teorangpun dari hamba-hamba TUHAN, melainkan hanya
lah diucapkan TUHAN tentang keluarga Ahab, tidak ada
orang-orang yang beribadah kepada Baal.” 24 Lalu masuyang tidak dipenuhi, TUHAN telah melakukan apa yang
klah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan
difirmankan-Nya dengan perantaraan Elia, hamba-Nya.”
dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan
11
Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal
delapan puluh orang di luar dan telah berkata: ”Siapa
dari keluarga Ahab yang di Yizreel, juga semua orang beyang membiarkan lolos seorangpun dari orang-orang yang
sarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya;
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kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanyalah ganti nyawa ruh mereka bersumpah di rumah TUHAN. Kemudian diorang itu.” 25 Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban perlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. 5 Sesudah
bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan ke- itu ia memerintahkan kepada mereka: ”Inilah yang hapada perwira-perwira: ”Masuklah, bunuhlah mereka, se- rus kamu lakukan: sepertiga dari kamu, yakni yang seorangpun tidak boleh lolos!” Maka dibunuhlah mereka de- lesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal
ngan mata pedang, lalu mayatnya dibuang; kemudian ma- di istana raja-- 6 sepertiga lagi ada di pintu gerbang Sur
suklah bentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gedung dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para benrumah Baal. 26 Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah tara penunggu--haruslah mengawal di istana; 7 dan kedua
Baal itu, lalu dibakar. 27 Mereka merobohkan tugu berhala regu dari pada kamu, yakni semua orang yang bertugas
Baal itu, merobohkan juga rumah Baal, dan membuatnya di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah TUHAN,
menjadi jamban; begitulah sampai hari ini. 28 Demikianlah 8 haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masingYehu memunahkan Baal dari Israel. 29 Hanya, Yehu tidak masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang
menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang meng- mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah
akibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyem- kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk.”
bahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di 9 Para kepala pasukan seratus itu melakukan tepat seperti
Dan. 30 Berfirmanlah TUHAN kepada Yehu: ”Oleh ka- yang diperintahkan imam Yoyada. Masing-masing mengrena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa ambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sayang benar di mata-Ku, dan telah berbuat kepada kelu- bat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk berarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hati-Ku, maka tugas pada hari itu, lalu datanglah mereka kepada imam
anak-anakmu akan duduk di atas takhta Israel sampai Yoyada. 10 Imam memberikan kepada para kepala pasukan
keturunan yang keempat.” 31 Tetapi Yehu tidak tetap hi- seratus itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan
dup menurut hukum TUHAN, Allah Israel, dengan sege- raja Daud yang ada di rumah TUHAN. 11 Kemudian para
nap hatinya; ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bentara itu, masing-masing dengan senjatanya di tanganyang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 32 Pada nya, mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke
zaman itu mulailah TUHAN menggunting daerah Israel, lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan
sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Is- rumah itu untuk melindungi raja. 12 Sesudah itu Yoyada
rael 33 di sebelah timur sungai Yordan dengan merebut se- membawa anak raja itu ke luar, mengenakan jejamang keluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben dan padanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Meorang Manasye, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Ar- reka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya,
non, baik Gilead maupun Basan. 34 Selebihnya dari riwa- dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka: ”Hiduyat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepah- plah raja!” 13 Ketika Atalya mendengar suara bentara-bentara
lawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu
sejarah raja-raja Israel? 35 Kemudian Yehu mendapat per- ke dalam rumah TUHAN. 14 Lalu dilihatnyalah raja berdiri
hentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dedikuburkan di Samaria, maka Yoahas, anaknya, menjadi ngan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh
raja menggantikan dia. 36 Adapun lamanya Yehu menjadi rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Ataraja atas Israel di Samaria adalah dua puluh delapan ta- lya mengoyakkan pakaiannya sambil berseru: ”Khianat,
hun.
khianat!” 15 Tetapi imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan seratus, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka: ”Bawalah dia keluar
Ketika Atalya, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya
dari barisan! Siapa yang memihak kepadanya bunuhlah
sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua kedengan pedang!” Sebab tadinya imam itu telah berkata:
2
turunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan raja Yo”Janganlah ia dibunuh di rumah TUHAN!” 16 Lalu meram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahareka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk
zia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang
ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhhendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang pelah dia di situ. 17 Kemudian Yoyada mengikat perjanjian
nyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembuantara TUHAN dengan raja dan rakyat, bahwa mereka
nyikan dia terhadap Atalya, sehingga dia tidak dibunuh.
menjadi umat TUHAN; juga antara raja dengan rakyat.
3
Maka tinggallah dia enam tahun lamanya bersama-sama 18
Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah
perempuan itu dengan bersembunyi di rumah TUHAN, seBaal, lalu merobohkannya; mereka memecahkan sama se4
mentara Atalya memerintah negeri. Dalam tahun yang
kali mezbah-mezbahnya dan patung-patung dan membuketujuh Yoyada mengundang para kepala pasukan seratus
nuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Kedari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Dimudian imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk
suruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah TUHAN,
rumah TUHAN. 19 Sesudah itu ia mengajak para kepala
lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyu-
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pasukan seratus orang-orang Kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri, lalu mereka membawa
raja turun dari rumah TUHAN; mereka masuk ke istana
raja melalui pintu gerbang para bentara; kemudian duduklah raja di atas takhta kerajaan. 20 Bersukarialah seluruh
rakyat negeri dan amanlah kota itu, setelah Atalya mati
dibunuh dengan pedang di istana raja. 21 Yoas berumur
tujuh tahun pada waktu ia menjadi raja.

12

Dalam tahun ketujuh zaman Yehu, Yoas menjadi
raja dan empat puluh tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibya, dari Bersyeba. 2 Yoas
melakukan apa yang benar di mata TUHAN seumur hidupnya, selama imam Yoyada mengajar dia. 3 Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa
itu masih mempersembahkan dan membakar korban di
bukit-bukit itu. 4 Berkatalah Yoas kepada para imam: ”Segala uang yang dibawa ke dalam rumah TUHAN sebagai
persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan
jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku
untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam
rumah TUHAN karena dorongan hati seseorang, 5 baiklah
para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak
pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan.” 6 Tetapi
dalam tahun kedua puluh tiga zaman raja Yoas para imam
belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. 7 Sebab
itu raja Yoas memanggil imam Yoyada, dan imam-imam
lain serta berkata kepada mereka: ”Mengapa kamu tidak
perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang, tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah
itu.” 8 Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima
uang dari rakyat, tetapi merekapun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. 9 Kemudian imam Yoyada
mengambil sebuah peti, membuat lobang pada tutupnya
dan menaruhnya di samping mezbah, di sebelah kanan
apabila orang masuk ke rumah TUHAN. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa
orang ke dalam rumah TUHAN. 10 Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah
TUHAN itu. 11 Mereka menyerahkan jumlah uang yang
ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah TUHAN, dan mereka ini membayarkannya
kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah TUHAN itu, 12 kepada
tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu; mereka memakainya juga bagi pembelian kayu
dan batu pahat untuk memperbaiki rumah TUHAN dan
bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu.
13
Tetapi untuk rumah TUHAN tidaklah dibuat pasu perak,
pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas
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emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam
rumah TUHAN itu. 14 Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja, supaya dipakai memperbaiki rumah TUHAN. 15 Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka
bekerja dengan jujur. 16 Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke
dalam rumah TUHAN; semuanya itu adalah bagian para
imam. 17 Pada waktu itu majulah Hazael, raja Aram, diperanginyalah Gat dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem, 18 tetapi Yoas, raja Yehuda,
mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya yakni Yosafat, Yoram dan
Ahazia, raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan
kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam
perbendaharaan rumah TUHAN dan istana raja. Dikirimkannyalah semuanya itu kepada Hazael, raja Aram, maka
tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. 19 Selebihnya
dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja
Yehuda? 20 Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan, lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Sila. 21 Yozakar, anak Simeat,
dan Yozabad, anak Somer, ialah pegawai-pegawainya yang
membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, maka Amazia, anaknya, menjadi
raja menggantikan dia.
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Dalam tahun kedua puluh tiga zaman Yoas bin Ahazia, raja Yehuda, Yoahas, anak Yehu, menjadi raja atas
Israel di Samaria; ia memerintah tujuh belas tahun lamanya. 2 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN,
dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang
mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. 3 Sebab itu bangkitlah murka TUHAN terhadap
Israel, lalu diserahkan-Nyalah mereka ke dalam tangan Hazael, raja Aram, dan ke dalam tangan Benhadad, anak Hazael, selama zaman itu. 4 Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan TUHAN, dan TUHAN mendengarkan
dia, sebab Ia telah melihat, bagaimana beratnya orang
Israel ditindas oleh raja Aram. 5 --TUHAN memberikan
kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah
mereka seperti yang sudah-sudah. 6 Hanya mereka tidak
menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka
terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih
berdiri di Samaria. -- 7 Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas, selain dari lima puluh orang berkuda
dan sepuluh kereta dan sepuluh ribu orang berjalan kaki,
sebab raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. 8 Selebihnya dari
riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepah-
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lawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab
sejarah raja-raja Israel? 9 Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia
dikuburkan di Samaria. Maka Yoas, anaknya, menjadi
raja menggantikan dia. 10 Dalam tahun ketiga puluh tujuh zaman Yoas, raja Yehuda, Yoas anak Yoahas, menjadi
raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah enam belas tahun lamanya. 11 Ia melakukan apa yang jahat di mata
TUHAN. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi
terus hidup dalam dosa itu. 12 Selebihnya dari riwayat
Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya,
bagaimana ia berperang melawan Amazia, raja Yehuda,
bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah rajaraja Israel? 13 Setelah Yoas mendapat perhentian bersamasama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam
di atas takhta ayahnya. Dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping raja Israel. 14 Ketika Elisa menderita sakit
yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya:
”Bapaku, bapaku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang
berkuda!” 15 Berkatalah Elisa kepadanya: ”Ambillah busur
dan anak-anak panah!” Lalu diambillah busur dan anakanak panah. 16 Berkatalah ia kepada raja Israel: ”Tariklah
busurmu!” Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh
tangannya di atas tangan raja, 17 serta berkata: ”Bukalah
jendela yang di sebelah timur!” Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa: ”Panahlah!” Lalu dipanahnya. Kemudian
berkatalah Elisa: ”Itulah anak panah kemenangan dari
pada TUHAN, anak panah kemenangan terhadap Aram.
Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap.” 18 Sesudah itu berkatalah ia: ”Ambillah anak-anak
panah itu!” Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada raja Israel: ”Pukulkanlah itu ke tanah!” Lalu dipukulkannya tiga kali, kemudian ia berhenti.
19
Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata:
”Seharusnya engkau memukul lima atau enam kali! Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang, hanya tiga kali saja
engkau akan memukul Aram.” 20 Sesudah itu matilah Elisa,
lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. 21 Pada suatu
kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat
itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu
kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. 22 Hazael, raja Aram, menindas
orang Israel sepanjang umur Yoahas. 23 Tetapi TUHAN
mengasihani serta menyayangi mereka, dan Ia berpaling
kepada mereka oleh karena perjanjian-Nya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, jadi Ia tidak mau memusnahkan
mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari
hadapan-Nya. 24 Kemudian matilah Hazael, raja Aram,
maka Benhadad, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.

25

Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Benhadad
bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Benhadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. Tiga kali Yoas
mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel.

14

Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas, raja
Israel, Amazia, anak Yoas raja Yehuda menjadi raja. 2 Ia
berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja
dan dua puluh sembilan tahun lamanya ia memerintah di
Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan, dari Yerusalem.
3
Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, hanya
bukan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat
seperti yang diperbuat Yoas, ayahnya. 4 Namun demikian,
bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu
masih mempersembahkan dan membakar korban di bukitbukit itu. 5 Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah
membunuh raja, yaitu ayahnya. 6 Tetapi anak-anak para
pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang
tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana TUHAN telah memberi perintah: ”Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena
ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri.” 7 Ia mengalahkan Edom di Lembah
Asin, sepuluh ribu orang banyaknya, dan merebut Sela
dalam peperangan itu, lalu dinamainyalah kota itu Yokteel; begitulah sampai hari ini. 8 Pada waktu itu Amazia menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu,
raja Israel, mengatakan: ”Mari kita mengadu tenaga!”
9
Tetapi Yoas, raja Israel, menyuruh orang kepada Amazia, raja Yehuda, mengatakan: ”Rumput duri yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang
di gunung Libanon, bunyinya: Berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi isterinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon
itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri
itu. 10 Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab
itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk
apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?” 11 Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan, sebab itu majulah Yoas,
raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amazia, raja Yehuda, di Bet-Semes yang termasuk wilayah
Yehuda. 12 Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga
masing-masing lari ke kemahnya. 13 Yoas, raja Israel menangkap Amazia, raja Yehuda, anak Yoas bin Ahazia, di
Bet-Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem, dan membongkar tembok Yerusalem dari Pintu Gerbang Efraim sampai
ke Pintu Gerbang Sudut, empat ratus hasta panjangnya.
14
Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan
segala perkakas yang terdapat dalam rumah TUHAN dan
dalam perbendaharaan istana raja, juga orang-orang sandera, kemudian pulanglah ia ke Samaria. 15 Selebihnya
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dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya dan bagaimana ia berperang melawan Amazia,
raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? 16 Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya,
dan ia dikuburkan di Samaria di samping raja-raja Israel.
Maka Yerobeam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
17
Amazia bin Yoas, raja Yehuda, masih hidup lima belas tahun lamanya sesudah matinya Yoas bin Yoahas, raja
Israel. 18 Selebihnya dari riwayat Amazia, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda?
19
Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan
dia, sebab itu larilah ia ke Lakhis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakhis, lalu dibunuhlah dia di
sana. 20 Diangkutlah dia dengan kuda, lalu dikuburkan
di Yerusalem di samping nenek moyangnya di kota Daud.
21
Segenap bangsa Yehuda mengambil Azarya, yang masih berumur enam belas tahun dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amazia. 22 Ia memperkuat Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda, sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. 23 Dalam tahun kelima belas zaman Amazia bin Yoas, raja Yehuda, Yerobeam, anak Yoas, raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah empat puluh satu tahun lamanya. 24 Ia melakukan apa yang jahat
di mata TUHAN. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa
pula. 25 Ia mengembalikan daerah Israel, dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman
TUHAN, Allah Israel, yang telah diucapkan-Nya dengan
perantaraan hamba-Nya, nabi Yunus bin Amitai dari GatHefer. 26 Sebab TUHAN telah melihat betapa pahitnya
kesengsaraan orang Israel itu: sudah habis lenyap baik
yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak
ada penolong bagi orang Israel. 27 Tetapi TUHAN tidak
mengatakan bahwa Ia akan menghapuskan nama Israel
dari kolong langit; jadi Ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. 28 Selebihnya dari riwayat
Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang, dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat-Yehuda ke dalam Israel,
bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah rajaraja Israel? 29 Kemudian Yerobeam mendapat perhentian
bersama-sama dengan nenek moyangnya, raja-raja Israel.
Maka Zakharia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.

15

Dalam tahun kedua puluh tujuh zaman Yerobeam,
raja Israel, Azarya, anak Amazia raja Yehuda menjadi raja.
2
Ia berumur enam belas tahun pada waktu ia menjadi raja
dan lima puluh dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholya, dari Yerusalem.
3
Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. 4 Namun demikian,
bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu
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masih mempersembahkan dan membakar korban di bukitbukit itu. 5 Maka TUHAN menimpakan tulah kepada raja,
sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, anak
raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan
atas rakyat negeri itu. 6 Selebihnya dari riwayat Azarya,
dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? 7 Kemudian
Azarya mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam, anaknya, menjadi
raja menggantikan dia. 8 Dalam tahun ketiga puluh delapan zaman Azarya, raja Yehuda, Zakharia, anak Yerobeam, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah enam bulan lamanya. 9 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN seperti yang telah dilakukan oleh
nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa
pula. 10 Salum bin Yabesh mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Yibleam, kemudian menjadi
raja menggantikan dia. 11 Selebihnya dari riwayat Zakharia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. 12 Bukankah begini firman TUHAN
yang diucapkan-Nya kepada Yehu: ”Anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas
takhta Israel!” Dan terjadilah demikian. 13 Salum bin Yabesh menjadi raja dalam tahun yang ketiga puluh sembilan
zaman Uzia, raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya
di Samaria. 14 Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi
dari Tirza, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum
bin Yabesh di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia. 15 Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. 16 Pada waktu
itu, dengan mulai dari Tirza, Menahem memusnahkan Tifsah dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya, sebab orang tidak membuka pintu kota baginya.
Maka dimusnahkannyalah kota itu dan dibelahnya semua
perempuannya yang mengandung. 17 Dalam tahun ketiga
puluh sembilan zaman Azarya, raja Yehuda, Menahem bin
Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah sepuluh tahun lamanya di Samaria. 18 Ia melakukan apa yang jahat
di mata TUHAN. Sepanjang umurnya ia tidak menjauh
dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan
orang Israel berdosa pula. 19 Pul, raja Asyur, datang menyerang negeri itu, lalu Menahem memberi seribu talenta
perak kepada Pul, supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. 20 Menahem mengeluarkan uang
ini atas beban Israel dan atas beban semua orang yang
kaya raya untuk diberikan kepada raja Asyur: lima puluh
syikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah raja Asyur
dan ia tidak tinggal di sana, di negeri itu. 21 Selebihnya
dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-
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raja Israel? 22 Kemudian Menahem mendapat perhentian
bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Pekahya,
anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 23 Dalam tahun
kelima puluh zaman Azarya, raja Yehuda, Pekahya, anak
Menahem, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah dua tahun lamanya. 24 Ia melakukan apa yang jahat
di mata TUHAN. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 25 Lalu perwiranya, yakni Pekah bin Remalya,
mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh
dia di Samaria di puri istana raja; beserta dia ada Argob
dan Arye serta lima puluh orang dari bani Gilead; dibunuhnyalah Pekahya, kemudian menjadi raja menggantikan
dia. 26 Selebihnya dari riwayat Pekahya dan segala yang
dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam
kitab sejarah raja-raja Israel. 27 Dalam tahun kelima puluh dua zaman Azarya, raja Yehuda, Pekah bin Remalya
menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah
dua puluh tahun lamanya. 28 Ia melakukan apa yang jahat
di mata TUHAN. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa
pula. 29 Dalam zaman Pekah, raja Israel, datanglah TiglatPileser, raja Asyur; direbutnyalah Iyon, Abel-Bet-Maakha,
Yanoah, Kedesh dan Hazor, Gilead dan Galilea, seluruh
tanah Naftali, lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur
ke dalam pembuangan. 30 Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalya; dibunuhnyalah
dia, kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam
tahun kedua puluh zaman Yotam bin Uzia. 31 Selebihnya
dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja
Israel. 32 Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalya,
raja Israel, Yotam, anak Uzia raja Yehuda menjadi raja.
33
Ia berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah
di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok.
34
Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, tepat
seperti yang dilakukan Uzia, ayahnya. 35 Namun demikian,
bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu
masih mempersembahkan dan membakar korban di bukitbukit itu. Ia mendirikan Pintu Gerbang Tinggi di rumah
TUHAN. 36 Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab
sejarah raja-raja Yehuda? 37 Mulai zaman itu TUHAN menyuruh Rezin, raja Aram, dan Pekah bin Remalya, menyerang Yehuda. 38 Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa
leluhurnya. Maka Ahas, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.

dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata TUHAN,
Allahnya, seperti Daud, bapa leluhurnya, 3 tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai
dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau
TUHAN dari depan orang Israel. 4 Ia mempersembahkan
dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di
atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. 5 Pada waktu itu majulah Rezin, raja
Aram, dan Pekah bin Remalya, raja Israel, untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahas, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. 6 Pada masa
itu Rezin, raja Aram, mengembalikan Elat kepada Edom,
lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai
hari ini. 7 Ahas menyuruh utusan-utusan kepada TiglatPileser, raja Asyur, mengatakan: ”Aku ini hambamu dan
anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan
raja Aram dan dari tangan raja Israel, yang telah bangkit menyerang aku.” 8 Ahas mengambil perak dan emas
yang terdapat dalam rumah TUHAN dan dalam perbendaharaan istana raja, dan mengirimnya kepada raja Asyur
sebagai persembahan. 9 Maka raja Asyur mendengarkan
permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya
dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. 10 Sesudah itu pergilah raja Ahas menemui Tiglat-Pileser, raja Asyur, ke Damsyik. Setelah raja
Ahas melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu, menurut buatannya yang tepat. 11 Lalu imam Uria mendirikan mezbah; tepat seperti keterangan yang dikirimkan
raja Ahas dari Damsyik, demikianlah dibuat imam Uria
menjelang datangnya raja Ahas dari Damsyik. 12 Setelah
raja pulang dari Damsyik, maka raja melihat mezbah itu.
Lalu mendekatlah raja kepada mezbah itu, naik ke atasnya, 13 membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mezbah itu,
dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya. 14 Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga
yang ada di hadapan TUHAN dari depan rumah TUHAN,
dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. 15 Kemudian
raja Ahas memerintahkan kepada imam Uria: ”Bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan
korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban
sajian raja, lagi korban bakaran dan korban sajian dan
korban-korban curahan seluruh rakyat negeri; dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan; tetapi mezbah tembaga
itu adalah urusanku.” 16 Lalu imam Uria melakukan tepat
seperti yang diperintahkan raja Ahas. 17 Sesudah itu raja
Dalam tahun ketujuh belas zaman Pekah bin RemaAhas memotong papan penutup kereta penopang dan melya, Ahas anak Yotam raja Yehuda menjadi raja. 2 Ahas
nyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya, juga ”laut”
berumur dua puluh tahun pada waktu ia menjadi raja
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itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas batu. 18 Selanjutnya,
demi raja Asyur, disingkirkannya dari rumah TUHAN serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada
rumah TUHAN, juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. 19 Selebihnya dari riwayat Ahas dan apa yang
dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? 20 Kemudian Ahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya,
dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota
Daud. Maka Hizkia, anaknya, menjadi raja menggantikan
dia.

17

Dalam tahun kedua belas zaman Ahas, raja Yehuda,
Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia
memerintah sembilan tahun lamanya. 2 Ia melakukan apa
yang jahat di mata TUHAN, tetapi bukan seperti rajaraja Israel yang mendahului dia. 3 Salmaneser, raja Asyur
maju melawan dia; Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. 4 Tetapi kedapatanlah oleh raja Asyur, bahwa di
pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, raja Mesir, dan tidak
mempersembahkan lagi upeti kepada raja Asyur, seperti
biasanya tahun demi tahun; sebab itu raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. 5 Kemudian
majulah raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu, ia menyerang Samaria dan mengepungnya tiga tahun lamanya.
6
Dalam tahun kesembilan zaman Hosea maka raja Asyur
merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke
Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri
Gozan, dan di kota-kota orang Madai. 7 Hal itu terjadi, karena orang Israel telah berdosa kepada TUHAN, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir dari
kekuasaan Firaun, raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah allah lain, 8 dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau TUHAN dari depan
orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat
raja-raja Israel. 9 Dan orang Israel telah menjalankan halhal yang tidak patut terhadap TUHAN, Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan di manapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota
yang berkubu; 10 mereka mendirikan tugu-tugu berhala
dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi
dan di bawah setiap pohon yang rimbun; 11 di sana di atas
segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsabangsa yang telah diangkut TUHAN tertawan dari depan
mereka; mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga
mereka menimbulkan sakit hati TUHAN; 12 mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun TUHAN telah berfirman kepada mereka: ”Janganlah kamu berbuat seperti
itu!” 13 TUHAN telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua
nabi dan semua tukang tilik: ”Berbaliklah kamu dari pada
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jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapan-Ku, sesuai dengan segala undang-undang
yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan
yang telah Kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hamba-Ku, para nabi.” 14 Tetapi mereka tidak
mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada TUHAN, Allah mereka. 15 Mereka menolak ketetapanNya dan perjanjian-Nya, yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturan-Nya yang
telah diperingatkan-Nya kepada mereka; mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsabangsa yang di sekeliling mereka, walaupun TUHAN telah
memerintahkan kepada mereka: janganlah berbuat seperti
mereka itu. 16 Mereka telah meninggalkan segala perintah TUHAN, Allah mereka, dan telah membuat dua anak
lembu tuangan; juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. 17 Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan
melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata TUHAN, sehingga
mereka menimbulkan sakit hati-Nya. 18 Sebab itu TUHAN
sangat murka kepada Israel, dan menjauhkan mereka dari
hadapan-Nya; tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda
saja. -- 19 Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah
TUHAN, Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel, 20 jadi TUHAN menolak
segenap keturunan Israel: Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok,
sampai habis mereka dibuang-Nya dari hadapan-Nya. -21
Ketika Ia mengoyakkan Israel dari pada keluarga Daud,
maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi
raja, tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang
dari pada mengikuti TUHAN dan mengakibatkan mereka
melakukan dosa yang besar. 22 Demikianlah orang Israel
hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam; mereka tidak menjauhinya, 23 sampai TUHAN menjauhkan orang Israel dari hadapan-Nya seperti yang telah difirmankan-Nya dengan perantaraan semua hambaNya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke
Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari
ini. 24 Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari
Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang
Israel; maka orang-orang itupun menduduki Samaria dan
diam di kota-kotanya. 25 Pada mulanya waktu mereka
diam di sana tidaklah mereka takut kepada TUHAN, sebab itu TUHAN melepaskan singa-singa ke antara mereka
yang membunuh beberapa orang di antara mereka. 26 Lalu
berkatalah orang kepada raja Asyur: ”Bangsa-bangsa yang
tuanku angkut tertawan dan yang tuanku suruh diam di
kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu, sebab itu dilepaskan-Nyalah singa-
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singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melamereka, oleh karena mereka tidak mengenal hukum ber- kukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka,
ibadah kepada Allah negeri itu.” 27 Lalu raja Asyur mem- sampai hari ini.
beri perintah: ”Suruhlah pergi ke sana salah seorang imam
yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan.
Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, raja
Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan keIsrael, Hizkia, anak Ahas raja Yehuda menjadi raja. 2 Ia
pada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu!”
berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi
28
Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Saraja dan dua puluh sembilan tahun lamanya ia memerinmaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia
tah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakharia.
mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya ber- 3
Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, tepat
29
bakti kepada TUHAN. Tetapi setiap bangsa itu telah
seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. 4 Dialah
membuat allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil
yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang medi atas bukit-bukit pengorbanan, yang dibuat oleh orangremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiangorang Samaria; setiap bangsa bertindak demikian di kotatiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang
30
kota yang mereka diami: orang-orang Babel membuat
dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel mepatung Sukot-Benot, orang-orang Kuta membuat patung
mang masih membakar korban bagi ular itu yang nama31
Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima, dan
nya disebut Nehustan. 5 Ia percaya kepada TUHAN, Allah
orang-orang Awa membuat patung Nibhas dan Tartak. OrangIsrael, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang seorang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban
sudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang
bagi Adramelekh dan Anamelekh, para allah di Sefarwaim.
sama seperti dia. 6 Ia berpaut kepada TUHAN, tidak me32
Di samping itu mereka berbakti kepada TUHAN dan
nyimpang dari pada mengikuti Dia dan ia berpegang pada
mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit
perintah-perintah TUHAN yang telah diperintahkan-Nya
pengorbanan, maka orang-orang inilah yang melakukan
kepada Musa. 7 Maka TUHAN menyertai dia; ke manaibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorpun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberonbanan itu. 33 Mereka berbakti kepada TUHAN, tetapi datak kepada raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya.
lam pada itu mereka beribadah kepada allah mereka se- 8
Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza
suai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya medan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penja34
reka diangkut tertawan.
Sampai hari ini mereka bergaan maupun kota-kota yang berkubu. 9 Dalam tahun kebuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berempat zaman raja Hizkia--itulah tahun ketujuh zaman Hobakti kepada TUHAN dan tidak berbuat sesuai dengan
sea bin Ela, raja Israel--majulah Salmaneser, raja Asyur,
ketetapan, hukum, undang-undang dan perintah yang dimenyerang Samaria dan mengepungnya. 10 Direbutlah itu
perintahkan TUHAN kepada anak-anak Yakub yang tesesudah lewat tiga tahun; dalam tahun keenam zaman
lah dinamai-Nya Israel. 35 TUHAN telah mengadakan perHizkia--itulah tahun kesembilan zaman Hosea, raja Israeljanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada me-direbutlah Samaria. 11 Raja Asyur mengangkut orang Isreka: ”Janganlah berbakti kepada allah lain, janganlah surael ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan
jud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadamereka di Halah, pada sungai Habor, yakni sungai nenya dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya.
geri Gozan, dan di kota-kota orang Madai, 12 oleh karena
36
Tetapi TUHAN yang menuntun kamu dari tanah Memereka tidak mau mendengarkan suara TUHAN, Allah
sir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang
mereka, dan melanggar perjanjian-Nya, yakni segala yang
teracung, kepada-Nyalah kamu harus berbakti, kepadadiperintahkan oleh Musa, hamba TUHAN; mereka tidak
Nyalah kamu harus sujud menyembah dan mempersemmau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. 13 Dalam
bahkan korban. 37 Tetapi kamu harus berpegang kepada
tahun keempat belas zaman raja Hizkia majulah Sanherib,
ketetapan-ketetapan, peraturan-peratur hukum dan perinraja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda,
tah yang telah ditulis-Nya bagimu dengan melakukannya
lalu merebutnya. 14 Hizkia, raja Yehuda, mengutus orang
senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kekepada raja Asyur di Lakhis dengan pesan: ”Aku telah
pada allah-allah lain. 38 Janganlah kamu melupakan perberbuat dosa; undurlah dari padaku; apapun yang kaujanjian yang telah Kuadakan dengan kamu dan janganlah
bebankan kepadaku akan kupikul.” Kemudian raja Asyur
kamu berbakti kepada allah lain, 39 melainkan kepada TUHAN,
membebankan kepada Hizkia, raja Yehuda, tiga ratus taAllahmu, kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan
lenta perak dan tiga puluh talenta emas. 15 Hizkia membekamu dari tangan semua musuhmu.” 40 Tetapi mereka tirikan segala perak yang terdapat dalam rumah TUHAN
dak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai
dan dalam perbendaharaan istana raja. 16 Pada waktu itu
dengan adat mereka yang dahulu. 41 Demikianlah bangsaHizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenangbangsa ini berbakti kepada TUHAN, tetapi dalam pada
jenang pintu bait TUHAN, yang telah dilapis oleh Hiitu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka;
zkia, raja Yehuda; diberikannyalah semuanya kepada raja
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Asyur. 17 Sesudah itu raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Lakhis kepada
raja Hizkia di Yerusalem disertai suatu tentara yang besar.
Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka
maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada Padang
Tukang Penatu. 18 Dan ketika mereka memanggil-manggil
kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Elyakim bin
Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta
Yoah bin Asaf, bendahara negara. 19 Lalu berkatalah juru
minuman agung kepada mereka: ”Baiklah katakan kepada
Hizkia: Beginilah kata raja agung, raja Asyur: Kepercayaan macam apakah yang kaupegang ini? 20 Kaukira
bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat
dan kekuatan untuk perang! Sekarang, kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku?
21
Sesungguhnya, engkau berharap kepada tongkat bambu
yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk
dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya.
Begitulah keadaan Firaun, raja Mesir, bagi semua orang
yang berharap kepadanya. 22 Dan apabila kamu berkata
kepadaku: Kami berharap kepada TUHAN, Allah kami, -bukankah Dia itu yang bukit-bukit pengorbanan-Nya dan
mezbah-mezbah-Nya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil
berkata kepada Yehuda dan Yerusalem: Di depan mezbah
yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah!
23
Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan tuanku, raja
Asyur: Aku akan memberikan dua ribu ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu
orang-orang yang mengendarainya. 24 Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku
yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir
dalam hal kereta dan orang-orang berkuda! 25 Sekarangpun,
adakah di luar kehendak TUHAN aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? TUHAN telah berfirman
kepadaku: Majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu!” 26 Lalu berkatalah Elyakim bin Hilkia, Sebna
dan Yoah kepada juru minuman agung: ”Silakan berbicara
dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab
kami mengerti; tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada
di atas tembok.” 27 Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka: ”Adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu
dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang
yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan
meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu?”
28
Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia
berkata: ”Dengarlah perkataan raja agung, raja Asyur!
29
Beginilah kata raja: Janganlah Hizkia memperdayakan
kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku! 30 Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap
kepada TUHAN dengan mengatakan: Tentulah TUHAN
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akan melepaskan kita; dan kota ini tidak akan diserahkan
ke dalam tangan raja Asyur. 31 Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata raja Asyur: Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah ke luar kepadaku, maka setiap orang dari padamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari
sumurnya, 32 sampai aku datang dan membawa kamu ke
suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang beroti dan
berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu; dengan demikian kamu hidup dan
tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab
ia membujuk kamu dengan mengatakan: TUHAN akan
melepaskan kita! 33 Apakah pernah para allah bangsabangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan
raja Asyur? 34 Di manakah para allah negeri Hamat dan
Arpad? Di manakah para allah negeri Sefarwaim, Hena
dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari
tanganku? 35 Siapakah di antara semua allah negeri-negeri
yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga TUHAN sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku?” 36 Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah katapun, sebab ada perintah raja, bunyinya: ”Jangan kamu menjawab dia!” 37 Kemudian pergilah
Elyakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap
Hizkia, dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung.
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Segera sesudah raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah TUHAN.
2
Disuruhnyalah juga Elyakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung, kepada nabi Yesaya bin
Amos. 3 Berkatalah mereka kepadanya: ”Beginilah kata
Hizkia: Hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan; sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan
anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. 4 Mungkin
TUHAN, Allahmu, sudah mendengar segala perkataan juru
minuman agung yang telah diutus oleh raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga TUHAN,
Allahmu, mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan
yang telah didengar-Nya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini!” 5 Ketika
pegawai-pegawai raja Hizkia sampai kepada Yesaya, 6 berkatalah
Yesaya kepada mereka: ”Beginilah kamu katakan kepada
tuanmu: Beginilah firman TUHAN: Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kaudengar yang telah diucapkan oleh budak-budak raja Asyur untuk menghujat
Aku. 7 Sesungguhnya, Aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan
pulang ke negerinya; Aku akan membuat dia mati rebah
oleh pedang di negerinya sendiri.” 8 Ketika juru minuman
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agung pulang, didapatinyalah raja Asyur berperang mela- air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kawan Libna; sebab sudah didengarnya bahwa raja telah ber- kiku segala sungai di Mesir. 25 Bukankah telah kaudengar,
angkat dari Lakhis. 9 Dalam pada itu raja mendengar ten- bahwa Aku telah menentukannya dari jauh hari, dan telah
tang Tirhaka, raja Etiopia, berita yang demikian: ”Sesung- merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang Aku meguhnya, ia telah keluar berperang melawan engkau,” maka wujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kotadisuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia de- kota yang berkubu menjadi timbunan batu. 26 Sedang penngan pesan: 10 ”Beginilah harus kamu katakan kepada Hi- duduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu;
zkia, raja Yehuda: Janganlah Allahmu yang kaupercayai mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan
itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan: Yerusa- seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh, atau
lem tidak akan diserahkan ke tangan raja Asyur. 11 Sesungguhnya,
gandum yang layu sebelum ia masak. 27 Aku tahu, jika engengkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja- kau bangun atau duduk jika keluar atau masuk, atau jika
raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka te- engkau mengamuk terhadap Aku. 28 Oleh karena engkau
lah menumpasnya; masakan engkau ini akan dilepaskan? telah mengamuk terhadap Aku, dan kata-kata keangkuha12
Sudahkah para allah dari bangsa-bangsa, yang telah di- nmu telah naik sampai ke telinga-Ku, maka Aku akan memusnahkan oleh nenek moyangku, dapat melepaskan me- naruh kelikir-Ku pada hidungmu dan kekang-Ku pada bireka, yakni Gozan, Haran, Rezef dan bani Eden yang di birmu, dan Aku akan memulangkan engkau melalui jalan,
Telasar? 13 Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja dari mana engkau datang. 29 Dan inilah yang akan menjadi
kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa?” 14 Hizkia me- tanda bagimu, hai Hizkia: Dalam tahun ini orang makan
nerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membaca- apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua,
nya; kemudian pergilah ia ke rumah TUHAN dan memben- apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi datangkan surat itu di hadapan TUHAN. 15 Hizkia berdoa di lam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, memhadapan TUHAN dengan berkata: ”Ya TUHAN, Allah Is- buat kebun anggur dan memakan buahnya. 30 Dan orangrael, yang bertakhta di atas kerubim! Hanya Engkau sendi- orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orangrilah Allah segala kerajaan di bumi; Engkaulah yang men- orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah
jadikan langit dan bumi. 16 Sendengkanlah telinga-Mu, ya dan menghasilkan buah ke atas. 31 Sebab dari Yerusalem
TUHAN, dan dengarlah; bukalah mata-Mu, ya TUHAN, akan keluar orang-orang yang tertinggal dan dari gunung
dan lihatlah; dengarlah perkataan Sanherib yang telah Sion orang-orang yang terluput; giat cemburu TUHAN sedikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. 17 Ya mesta alam akan melakukan hal ini. 32 Sebab itu beginilah
TUHAN, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsafirman TUHAN mengenai raja Asyur: Ia tidak akan mabangsa dan negeri-negeri mereka 18 dan menaruh para allah suk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke
mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya sana; juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai
buatan tangan manusia, kayu dan batu; sebab itu dapat dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk
dibinasakan orang. 19 Maka sekarang, ya TUHAN, Allah mengepungnya. 33 Melalui jalan, dari mana ia datang, ia
kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demisegala kerajaan di bumi mengetahui, bahwa hanya Engkau kianlah firman TUHAN. 34 Dan Aku akan memagari kota
sendirilah Allah, ya TUHAN.” 20 Lalu Yesaya bin Amos ini untuk menyelamatkannya, oleh karena Aku dan oleh
menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan: ”Beginilah karena Daud, hamba-Ku.” 35 Maka pada malam itu kelufirman TUHAN, Allah Israel: Apa yang telah kaudoakan arlah Malaikat TUHAN, lalu dibunuh-Nyalah seratus dekepada-Ku mengenai Sanherib, raja Asyur, telah Kude- lapan puluh lima ribu orang di dalam perkemahan Asyur.
ngar. 21 Inilah firman yang telah diucapkan TUHAN meng- Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah, semuanya bangenai dia: Anak dara, yaitu puteri Sion, telah menghina eng- kai orang-orang mati belaka! 36 Sebab itu berangkatlah
kau, telah mengolok-olokkan engkau; dan puteri Yerusa- Sanherib, raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Nilem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. 22 Siapakah niwe. 37 Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di
yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah dalam kuil Nisrokh, allahnya, maka Adramelekh dan Saengkau menyaringkan suaramu, dan memandang dengan rezer, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang, dan
sombong? Terhadap Yang Mahakudus Allah Israel! 23 Denganmereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarperantaraan utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan, hadon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
dan engkau telah berkata: Dengan banyaknya keretaku
aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke temPada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir
pat yang paling jauh di gunung Libanon; aku telah memati. Lalu datanglah nabi Yesaya bin Amos, dan bernebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohonkata kepadanya: ”Beginilah firman TUHAN: Sampaikapohon sanobarnya yang terpilih; aku telah masuk ke temnlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan
pat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya
mati, tidak akan sembuh lagi.” 2 Lalu Hizkia memalingkan
yang lebat. 24 Aku ini telah menggali air dan telah minum
mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada TUHAN:
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”Ah TUHAN, ingatlah kiranya, bahwa aku telah hidup dari keturunanmu yang akan kauperoleh, akan diambil
di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati dan orang untuk menjadi sida-sida di istana raja Babel.” 19 Hizkia
bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu.” menjawab kepada Yesaya: ”Sungguh baik firman TUHAN
Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. 4 Tetapi Ye- yang engkau ucapkan itu!” Tetapi pikirnya: ”Asal ada dasaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba da- mai dan keamanan seumur hidupku!” 20 Selebihnya dari
tanglah firman TUHAN kepadanya: 5 ”Baliklah dan ka- riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana
takanlah kepada Hizkia, raja umat-Ku: Beginilah firman ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air
TUHAN, Allah Daud, bapa leluhurmu: Telah Kudengar ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kidoamu dan telah Kulihat air matamu; sesungguhnya Aku tab sejarah raja-raja Yehuda? 21 Kemudian Hizkia mendaakan menyembuhkan engkau; pada hari yang ketiga eng- pat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya.
kau akan pergi ke rumah TUHAN. 6 Aku akan memper- Maka Manasye, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
panjang hidupmu lima belas tahun lagi dan Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan raja Asyur; Aku
Manasye berumur dua belas tahun pada waktu ia
akan memagari kota ini oleh karena Aku dan oleh karena
menjadi raja dan lima puluh lima tahun lamanya ia me7
Daud, hamba-Ku.” Kemudian berkatalah Yesaya: ”Ammerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. 2 Ia
billah sebuah kue ara!” Lalu orang mengambilnya dan dimelakukan apa yang jahat di mata TUHAN, sesuai dengan
taruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. 8 Sebelum itu
perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau TUHAN
Hizkia telah berkata kepada Yesaya: ”Apakah yang akan
dari depan orang Israel. 3 Ia mendirikan kembali bukitmenjadi tanda bahwa TUHAN akan menyembuhkan aku
bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia,
dan bahwa aku akan pergi ke rumah TUHAN pada hari
ayahnya; ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, mem9
yang ketiga?” Yesaya menjawab: ”Inilah yang akan menbuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, raja
jadi tanda bagimu dari TUHAN, bahwa TUHAN akan
Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara lamelakukan apa yang telah dijanjikan-Nya: Akan majungit dan beribadah kepadanya. 4 Ia mendirikan mezbahkah bayang-bayang itu sepuluh tapak atau akan mundur
mezbah di rumah TUHAN, walaupun sehubungan dengan
sepuluh tapak?” 10 Hizkia berkata: ”Itu perkara ringan
rumah itu TUHAN telah berfirman: ”Di Yerusalem Aku
bagi bayang-bayang itu untuk memanjang sepuluh tapak!
akan menaruh nama-Ku!” 5 Dan ia mendirikan juga mezbahSebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belamezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rukang sepuluh tapak.” 11 Lalu berserulah nabi Yesaya kemah TUHAN. 6 Bahkan, ia mempersembahkan anaknya sepada TUHAN, maka dibuat-Nyalah bayang-bayang itu munbagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan
dur ke belakang sepuluh tapak, yang sudah dijalani bayangmenghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil
12
bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas. Pada
roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata
waktu itu Merodakh-Baladan bin Baladan, raja Babel, meTUHAN, sehingga ia menimbulkan sakit hati-Nya. 7 Ia menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hinaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam ruzkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya.
mah, walaupun sehubungan dengan rumah itu TUHAN te13
Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo, anaknya:
lihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta ben”Dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah Kupilih
danya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang
dari antara segala suku Israel, Aku akan menaruh namaberharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdaKu untuk selama-lamanya! 8 Aku tidak akan membiarkan
pat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tibangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah Kudak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan
berikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka
di seluruh daerah kekuasaannya. 14 Kemudian datanglah
tetap berbuat tepat seperti yang telah Kuperintahkan kenabi Yesaya kepada raja Hizkia dan bertanya kepadanya:
pada mereka dan tepat menurut hukum yang telah diperin”Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari
tahkan kepada mereka oleh hamba-Ku Musa.” 9 Tetapi memanakah mereka datang?” Jawab Hizkia: ”Mereka datang
reka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan
dari negeri yang jauh, dari Babel!” 15 Lalu tanyanya lagi:
mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih dari
”Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?” Jawab
pada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan TUHAN dari
Hizkia: ”Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat.
hadapan orang Israel. 10 Kemudian berfirmanlah TUHAN
Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada medengan perantaraan para hamba-Nya, yakni para nabi:
reka di perbendaharaanku.” 16 Lalu Yesaya berkata kepada 11
”Oleh karena Manasye, raja Yehuda, telah melakukan
Hizkia: ”Dengarkanlah firman TUHAN! 17 Sesungguhnya,
kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih dari pada segala
suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam isyang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahutanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai
lui dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengahari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang
kibatkan orang Yehuda berdosa pula, 12 sebab itu beginiakan ditinggalkan, demikianlah firman TUHAN. 18 Dan
lah firman TUHAN, Allah Israel: Sesungguhnya Aku akan
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mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda,
sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. 13 Dan Aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria dan tali
unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab; dan Aku
akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus
pinggan, yakni habis dihapus, dibalikkan pula menungging.
14
Aku akan membuangkan sisa milik pusaka-Ku dan akan
menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka, 15 oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mata-Ku dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hati-Ku, mulai dari hari
nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini.”
16
Lagipula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak
bersalah sedemikian banyak, hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya
yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan
berbuat apa yang jahat di mata TUHAN. 17 Selebihnya
dari riwayat Manasye, segala yang dilakukannya dan dosadosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis
dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? 18 Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya, di taman
Uza. Maka Amon, anaknya, menjadi raja menggantikan
dia. 19 Amon berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia
menjadi raja dan dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus, dari
Yotba. 20 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN
seperti yang telah dilakukan Manasye, ayahnya. 21 Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada
berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud
menyembah kepada mereka. 22 Ia meninggalkan TUHAN,
Allah nenek moyangnya dan tidak hidup menurut kehendak TUHAN. 23 Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan
persepakatan melawan dia dan membunuh raja di istananya. 24 Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang
yang mengadakan persepakatan melawan raja Amon; dan
rakyat negeri itu mengangkat Yosia, anaknya, menjadi
raja menggantikan dia. 25 Selebihnya dari riwayat Amon,
apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis
dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? 26 Kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di taman Uza. Maka Yosia,
anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
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Yosia berumur delapan tahun pada waktu ia menjadi
raja dan tiga puluh satu tahun lamanya ia memerintah di
Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya, dari
Bozkat. 2 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN
dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak
menyimpang ke kanan atau ke kiri. 3 Dalam tahun yang kedelapan belas zaman raja Yosia maka raja menyuruh Safan
bin Azalya bin Mesulam, panitera itu, ke rumah TUHAN,
katanya: 4 ”Pergilah kepada imam besar Hilkia; suruhlah

ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam
rumah TUHAN yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat
oleh penjaga-penjaga pintu; 5 baiklah itu diberikan mereka
ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi
rumah TUHAN, supaya diberikan kepada tukang-tukang
yang ada di rumah TUHAN untuk memperbaiki kerusakan
rumah itu, 6 yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukangtukang bangunan dan tukang-tukang tembok, juga bagi
pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. 7 Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan
dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan
mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur.” 8 Berkatalah
imam besar Hilkia, kepada Safan, panitera itu: ”Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah TUHAN!” Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. 9 Kemudian Safan, panitera itu, masuk
menghadap raja, disampaikannyalah kabar tentang itu kepada raja: ”Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah TUHAN dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi
rumah itu.” 10 Safan, panitera itu, memberitahukan juga
kepada raja: ”Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku,” lalu Safan membacakannya di depan raja. 11 Segera
sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. 12 Kemudian raja memberi
perintah kepada imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan,
kepada Akhbor bin Mikha, kepada Safan, panitera itu, dan
kepada Asaya, hamba raja, katanya: 13 ”Pergilah, mintalah petunjuk TUHAN bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini,
sebab hebat kehangatan murka TUHAN yang bernyalanyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak
mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat
seperti yang tertulis di dalamnya.” 14 Maka pergilah imam
Hilkia, Ahikam, Akhbor, Safan dan Asaya kepada nabiah
Hulda, isteri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas; nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan
semuanya kepadanya. 15 Perempuan itu menjawab mereka:
”Beginilah firman TUHAN, Allah Israel! Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepada-Ku! 16 Beginilah
firman TUHAN: Sesungguhnya Aku akan mendatangkan
malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni
segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh raja Yehuda; 17 karena mereka meninggalkan Aku dan membakar
korban kepada allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hati-Ku dengan segala pekerjaan tangan mereka; sebab itu kehangatan murka-Ku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. 18 Tetapi
kepada raja Yehuda, yang telah menyuruh kamu untuk
meminta petunjuk TUHAN, harus kamu katakan demikian: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Mengenai
perkataan yang telah kaudengar itu, 19 oleh karena engkau
sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan
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TUHAN pada waktu engkau mendengar hukuman yang
Kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi
kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu
dan menangis di hadapan-Ku, Akupun telah mendengarnya, demikianlah firman TUHAN, 20 sebab itu, sesungguhnya Aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu
dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan Kudatangkan atas tempat ini.” Lalu
mereka menyampaikan jawab itu kepada raja.
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Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan
semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. 2 Kemudian pergilah raja ke rumah TUHAN dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para
imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah TUHAN itu. 3 Sesudah itu berdirilah raja
dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan
TUHAN untuk hidup dengan mengikuti TUHAN, dan tetap menuruti perintah-perintah-Nya, peraturan-peraturanNya dan ketetapan-ketetapan-Nya dengan segenap hati
dan dengan segenap jiwa dan untuk menepati perkataan
perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. 4 Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam
tingkat dua dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait TUHAN segala perkakas yang telah dibuat
untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit,
lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di
padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. 5 Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah
diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban
di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar
Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang dan untuk segenap tentara langit.
6
Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah TUHAN ke
luar kota Yerusalem, ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di
situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu, kemudian
dicampakkannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata.
7
Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di
rumah TUHAN, tempat orang-orang perempuan bertenun
sarung untuk Asyera. 8 Disuruhnyalah datang semua imam
dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari
Geba sampai Bersyeba; dirobohkannya pula bukit-bukit
pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lobang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada
pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang
kota itu. 9 Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu
tidak boleh naik ke mezbah TUHAN di Yerusalem, hanya
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mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengahtengah saudara-saudara mereka. 10 Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben-Hinom, supaya jangan orang
mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam
api untuk dewa Molokh. 11 Dibuangnyalah kuda-kuda yang
ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di
pintu masuk ke rumah TUHAN, dekat bilik Natan-Melekh,
pegawai istana, yang tinggal di gedung samping; juga keretakereta dewa matahari dibakarnya dengan api. 12 Mezbahmezbah, yang ada di atas sotoh, tempat peranginan Ahas,
yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah,
yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah TUHAN,
dirobohkan oleh raja, dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. 13 Bukit-bukit
pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem di sebelah selatan bukit Kebusukan dan yang didirikan oleh
Salomo, raja Israel, untuk Asytoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan
orang Amon, dinajiskan oleh raja. 14 Ia memecahkan tugutugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang
manusia. 15 Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa, mezbah dan bukit pengorbanan itupun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya, lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu, dan
dibakarnyalah tiang berhala. 16 Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnyalah kuburan-kuburan yang ada di gunung
di sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang
dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah
dan menajiskannya, sesuai dengan firman TUHAN yang
telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan
hal-hal ini. 17 Ia berkata: ”Apakah tanda keramat yang
kulihat ini?” Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia:
”Itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kaulakukan terhadap mezbah Betel ini!” 18 Lalu katanya: ”Biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulangtulangnya!” Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya
dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria
itu. 19 Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang
di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati TUHAN, dijauhkan oleh Yosia
dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya
di Betel. 20 Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu
semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana
dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya, lalu pulanglah ia ke Yerusalem. 21 Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu: ”Rayakanlah Paskah bagi
TUHAN, Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini!” 22 Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah
seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas
Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja
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Yehuda. 23 Tetapi barulah dalam tahun kedelapan belas
zaman raja Yosia Paskah ini dirayakan bagi TUHAN di
Yerusalem. 24 Para pemanggil arwah, dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala
dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati
perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh imam Hilkia di rumah TUHAN. 25 Sebelum dia
tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada TUHAN
dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat
Musa; dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti
dia. 26 Tetapi TUHAN tidak beralih dari murka-Nya yang
sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hati-Nya yang ditimbulkan
Manasye. 27 Lalu berfirmanlah TUHAN: ”Juga orang Yehuda akan Kujauhkan dari hadapan-Ku seperti Aku menjauhkan orang Israel, dan Aku akan membuang kota yang
Kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini, walaupun
Aku telah berfirman tentangnya: Nama-Ku akan tinggal
di sana!” 28 Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang
dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? 29 Dalam zamannya itu majulah Firaun Nekho, raja Mesir, melawan raja Asyur di
tepi sungai Efrat; raja Yosia pergi menghadapi dia; tetapi
Firaun membunuhnya di Megido, segera sesudah ia melihatnya. 30 Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya
dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem, kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya
sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak
Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja
menggantikan ayahnya. 31 Yoahas berumur dua puluh tiga
tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya
ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia, dari Libna. 32 Ia melakukan apa yang
jahat di mata TUHAN tepat seperti yang dilakukan oleh
nenek moyangnya. 33 Firaun Nekho mengurung dia di Ribla, di tanah Hamat, supaya jangan ia memerintah di
Yerusalem; lagi Firaun membebankan kepada negeri itu
denda sebesar seratus talenta perak dan sepuluh talenta
emas. 34 Firaun Nekho mengangkat Elyakim, anak Yosia,
menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan menukar
namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya; Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. 35 Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu, sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu
dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya, untuk memberikannya kepada Firaun
Nekho. 36 Yoyakim berumur dua puluh lima tahun pada
waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti
Pedaya, dari Ruma. 37 Ia melakukan apa yang jahat di
mata TUHAN tepat seperti yang dilakukan oleh nenek

moyangnya.
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Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar,
raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya tiga
tahun lamanya; tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan
memberontak terhadap dia. 2 TUHAN menyuruh gerombolangerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolangerombolan Moab dan gerombolan-gerombolan bani Amon
melawan Yoyakim; Ia menyuruh mereka melawan Yehuda
untuk membinasakannya sesuai dengan firman TUHAN
yang diucapkan-Nya dengan perantaraan para hamba-Nya,
yaitu para nabi. 3 Sungguh, hal itu terjadi kepada Yehuda
sesuai dengan titah TUHAN untuk menjauhkan mereka
dari hadapan-Nya oleh karena dosa-dosa Manasye, setimpal dengan segala yang dilakukannya, 4 dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan TUHAN tidak
mau mengampuninya. 5 Selebihnya dari riwayat Yoyakim
dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? 6 Kemudian
Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Yoyakhin, anaknya, menjadi raja
menggantikan dia. 7 Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah raja Mesir mulai dari sungai
Mesir sampai ke sungai Efrat. 8 Yoyakhin berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga
bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan, dari Yerusalem. 9 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN tepat seperti
yang dilakukan ayahnya. 10 Pada waktu itu majulah orangorang Nebukadnezar, raja Babel, menyerang Yerusalem
dan kota itu dikepung. 11 Juga Nebukadnezar, raja Babel,
datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. 12 Lalu keluarlah Yoyakhin, raja Yehuda, mendapatkan raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya,
para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja
Babel menangkap dia pada tahun yang kedelapan dari pemerintahannya. 13 Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah TUHAN dan barang-barang
perbendaharaan istana raja; juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, raja Israel,
di bait TUHAN seperti yang telah difirmankan TUHAN.
14
Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam
pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang
gagah perkasa, sepuluh ribu orang tawanan, juga semua
tukang dan pandai besi; tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. 15 Ia mengangkut Yoyakhin ke dalam pembuangan ke Babel, juga
ibunda raja, isteri-isteri raja, pegawai-pegawai istananya
dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. 16 Semua
orang yang gagah perkasa, tujuh ribu orang banyaknya,
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para tukang dan para pandai besi, seribu orang banyaknya,
sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh
raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. 17 Kemudian
raja Babel mengangkat Matanya, paman Yoyakhin, menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. 18 Zedekia berumur dua puluh satu tahun
pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia
memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal
binti Yeremia, dari Libna. 19 Ia melakukan apa yang jahat
di mata TUHAN tepat seperti yang dilakukan Yoyakim.
20
Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa Ia sampai membuang mereka dari hadapan-Nya. Zedekia memberontak
terhadap raja Babel.
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Maka pada tahun kesembilan dari pemerintahannya,
dalam bulan yang kesepuluh, pada tanggal sepuluh bulan
itu, datanglah Nebukadnezar, raja Babel, dengan segala
tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. 2 Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang
kesebelas zaman raja Zedekia. 3 Pada tanggal sembilan
bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di
kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu,
4
maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang
antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka
lari menuju ke Araba-Yordan. 5 Tetapi tentara Kasdim
mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran
Yerikho; segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. 6 Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada raja Babel di Ribla, yang menjatuhkan hukuman atas
dia. 7 Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakannyalah mata Zedekia, lalu dia
dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel.
8
Dalam bulan yang kelima pada tanggal tujuh bulan itu-itulah tahun kesembilan belas zaman raja Nebukadnezar,
raja Babel--datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai raja Babel, ke Yerusalem. 9 Ia membakar
rumah TUHAN, rumah raja dan semua rumah di Yerusalem; semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan
api. 10 Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh
semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. 11 Sisa-sisa rakyat yang masih
tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang
ke pihak raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. 12 Hanya beberapa orang miskin dari
negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu
untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladangpeladang. 13 Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah TUHAN dan kereta penopang dan ”laut” tembaga
yang ada di rumah TUHAN dipecahkan oleh orang Ka-
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sdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. 14 Kualikuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau dan cawan-cawan
dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian, diambil mereka, 15 juga perbaraanperbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang
dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. 16 Adapun kedua tiang, ”laut”
yang satu itu, kereta penopang yang dibuat oleh Salomo
untuk rumah TUHAN, tiada tertimbang tembaga segala
perkakas ini. 17 Delapan belas hasta tingginya tiang yang
satu, dan di atasnya ada ganja dari tembaga; tinggi ganja
itu tiga hasta dan jala-jala dan buah-buah delima ada di
atas ganja itu sekeliling, semuanya itu tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua, disertai jala-jala. 18 Lalu
kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam
kepala, dan Zefanya, imam tingkat dua dan ketiga orang
penjaga pintu. 19 Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara, dan lima
orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan
panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan enam puluh orang dari rakyat
negeri yang terdapat di kota itu. 20 Nebuzaradan, kepala
pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada raja Babel, di Ribla. 21 Lalu raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla, di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan
dari tanahnya. 22 Tentang rakyat yang masih tinggal di
tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar, raja
Babel, diangkatnyalah atas mereka Gedalya bin Ahikam
bin Safan. 23 Ketika semua panglima tentara dengan orangorangnya mendengar bahwa raja Babel telah mengangkat
Gedalya, maka pergilah mereka kepada Gedalya, ke Mizpa,
yaitu Ismael bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin
Tanhumet, orang Netofa itu, dan Yaazanya, anak seorang
Maakha, bersama dengan anak buahnya. 24 Lalu bersumpahlah Gedalya kepada mereka dan anak buah mereka, katanya kepada mereka: ”Janganlah kamu takut terhadap
pegawai-pegawai orang Kasdim itu; tinggallah di negeri
ini dan takluklah kepada raja Babel, maka keadaanmu
akan menjadi baik.” 25 Tetapi dalam bulan yang ketujuh
datanglah Ismael bin Netanya bin Elisama, seorang yang
asalnya dari keturunan raja, dan sepuluh orang bersamasama dengan dia; mereka membunuh Gedalya dan orangorang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersamasama dengan dia di Mizpa. 26 Maka bangkitlah seluruh
rakyat, dari yang kecil sampai yang besar, serta panglimapanglima tentara, lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. 27 Kemudian dalam tahun ketiga puluh tujuh sesudah Yoyakhin, raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang kedua belas, pada tanggal dua puluh tujuh bulan itu, maka Ewil-Merodakh, raja
Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas
kasihannya kepada Yoyakhin, raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. 28 Ewil-Merodakh berbicara baik-
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baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih
tinggi dari pada kedudukan raja-raja yang bersama-sama
dengan dia di Babel; 29 ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama
hidupnya. 30 Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya, sekadar yang perlu tiap-tiap hari, selama hidupnya.

1 Tawarikh

1Adam, Set, Enos,

39
Anak-anak Lotan ialah Hori
Kenan, Mahalaleel, Yared, 3 Henokh, syon, Ezer dan Disyan.
4
5
dan
Homam;
adik
perempuan
Lotan ialah Timna. 40 AnakMetusalah, Lamekh, Nuh, Sem, Ham dan Yafet. Keturunan
Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh anak Syobal ialah Alyan, Manahat, Ebal, Syefi dan Onam;
41
dan Tiras. 6 Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat dan anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana. Keturunan Ana
Togarma. 7 Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang ialah Disyon; anak-anak Disyon ialah Hamran, Esyban,
42
Anak-anak Ezer ialah Bilhan, ZaaKitim dan orang Rodanim. 8 Keturunan Ham ialah Kush, Yitran dan Keran.
9
wan
dan
Yaakan.
Anak-anak
Disyan ialah Us dan Aran.
Misraim, Put dan Kanaan. Keturunan Kush ialah Seba,
43
Inilah
raja-raja
yang
memerintah
di tanah Edom, seHawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; keturunan Raema
10
belum
seorang
raja
dari
orang
Israel
memerintah: Bela
ialah Syeba dan Dedan.
Kush memperanakkan Nim44
bin
Beor,
dan
kotanya
bernama
Dinhaba.
Setelah Bela
rod; dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi.
11
mati,
Yobab
bin
Zerah,
dari
Bozra,
menjadi
raja mengMisraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim,
45
12
gantikan
dia.
Setelah
Yobab
mati,
Husyam,
dari
negeri
orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang
46
orang
Teman,
menjadi
raja
menggantikan
dia.
Setelah
Kasluhim--dari mereka inilah berasal orang Filistin--dan
orang Kaftorim. 13 Kanaan memperanakkan Sidon, anak Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggansulungnya dan Het, 14 serta orang Yebusi, orang Amori, tikan dia; dialah yang memukul kalah orang Midian di da47
orang Girgasi, 15 orang Hewi, orang Arki, orang Sini, 16 orang erah Moab, dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad
Arwadi, orang Semari dan orang Hamati. 17 Keturunan mati, Samla, dari Masyreka menjadi raja menggantikan
48
Setelah Samla mati, Saul, dari Rehobot-Sungai,
Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud, Aram, Us, Hul, dia.
18
menjadi
raja menggantikan dia. 49 Setelah Saul mati, BaalGeter dan Mesekh.
Arpakhsad memperanakkan Selah,
50
dan Selah memperanakkan Eber. 19 Bagi Eber lahir dua Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah
anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab da- Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia,
lam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya dan kotanya bernama Pahi dan isterinya bernama Mehe51
ialah Yoktan. 20 Yoktan memperanakkan Almodad, Se- tabeel binti Matred binti Mezahab. Setelah Hadad mati,
lef, Hazar-Mawet, Yerah, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Ebal, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah keAbimael, Syeba, 23 Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semua- pala kaum Timna, kepala kaum Alya, kepala kaum Yetet,
52
kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum
nya anak-anak Yoktan. 24 Sem, Arpakhsad, Selah, 25 Eber,
53
26
27
Pinon,
kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala
Peleg, Rehu, Serug, Nahor, Terah, Abram, itulah Abra54
28
29
kaum
Mibzar,
kepala kaum Magdiel dan kepala kaum
ham. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismael. Inilah
Iram.
Itulah
kepala-kepala
kaum di Edom.
keturunan mereka: anak sulung Ismael ialah Nebayot, lalu
30
Kedar, Adbeel, Mibsam, Misyma, Duma, Masa, Hadad,
Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, YeTema, 31 Yetur, Nafish dan Kedma; mereka itulah anak32
huda,
Isakhar, Zebulon, 2 Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali,
anak Ismael. Keturunan Ketura, gundik Abraham: perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Gad dan Asyer. 3 Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan dan
Isybak dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Syeba dan Syela, tiga orang, yang lahir bagi dia dari anak perempuan
Dedan. 33 Anak-anak Midian ialah: Efa, Efer, Hanokh, Syua perempuan Kanaan itu. Tetapi Er, anak sulung YeAbida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura. huda itu, adalah jahat di mata TUHAN, maka Ia mem34
Abraham memperanakkan Ishak. Anak-anak Ishak ia- bunuhnya. 4 Tamar, menantu perempuan Yehuda, melalah Esau dan Israel. 35 Anak-anak Esau ialah Elifas, Re- hirkan baginya Peres dan Zerah. Semuanya anak-anak
huel, Yeush, Yaelam dan Korah. 36 Anak-anak Elifas ialah Yehuda ada lima orang. 5 Anak-anak Peres ialah Hezron
Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna dan Amalek. dan Hamul. 6 Anak-anak Zerah ialah Zimri, Etan, Heman,
37
Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama dan Miza. Kalkol dan Dara. Semuanya lima orang. 7 Keturunan
38
Anak-anak Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Di- Karmi ialah Ahar, yang mencelakakan orang Israel karena
ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan
2

2
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itu. 8 Keturunan Etan ialah Azarya. 9 Anak-anak yang memperanakkan Yekamya, dan Yekamya memperanakkan
lahir bagi Hezron ialah Yerahmeel, Ram dan Khelubai. Elisama. 42 Keturunan Kaleb, adik Yerahmeel, ialah Mesa,
10
Ram memperanakkan Aminadab, dan Aminadab mem- anak sulungnya, bapa Zif, dan anak-anak Maresa, bapa
peranakkan Nahason, pemimpin bani Yehuda. 11 Nahason Hebron. 43 Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rememperanakkan Salma dan Salma memperanakkan Boas. kem dan Sema. 44 Sema memperanakkan Raham, bapa
12
Boas memperanakkan Obed dan Obed memperanakkan Yorkeam, dan Rekem memperanakkan Samai. 45 Anak SaIsai. 13 Isai memperanakkan Eliab, anak sulungnya, dan mai ialah Maon, dan Maon ialah bapa Bet-Zur. 46 Efa,
Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga, 14 Netaneel,
gundik Kaleb, melahirkan Haran, Moza dan Gazes; Haran
anak yang keempat, Radai, anak yang kelima, 15 Ozem, memperanakkan Gazes. 47 Anak-anak Yohdai ialah Regem,
anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh; 16 saudara- Yotam, Gesan, Pelet, Efa dan Saaf. 48 Gundik Kaleb, yakni
saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Anak- Maakha, melahirkan Seber dan Tirhana. 49 Perempuan itu
anak Zeruya ialah Abisai, Yoab dan Asael, tiga orang. melahirkan juga Saaf, bapa Madmana, dan Sewa, bapa
17
Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter, Makhbena dan bapa Gibea; anak perempuan Kaleb ialah
orang Ismael itu. 18 Kaleb bin Hezron memperanakkan Akhsa. 50 Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak
Yeriot dari Azuba, isterinya; dan inilah anak-anak perem- sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat-Yearim, 51 Salma,
puan itu: Yesyer, Sobab dan Ardon. 19 Sesudah Azuba bapa Betlehem dan Haref, bapa Bet-Gader. 52 Sobal, bapa
mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur bagi- Kiryat-Yearim, mempunyai keturunan, yakni Haroe dan
nya. 20 Hur memperanakkan Uri dan Uri memperanakkan setengah orang Menuhot. 53 Dan kaum-kaum Kiryat-Yearim
Bezaleel. 21 Sesudah itu Hezron menghampiri anak perem- ialah orang Yetri, orang Puti, orang Sumati dan orang
puan Makhir, bapa Gilead. Ia mengawini perempuan itu Misrai; dari mereka inilah berasal orang Zora dan orang
ketika ia berumur enam puluh tahun. Perempuan itu mela- Esytaol. 54 Keturunan Salma ialah Betlehem, orang Nehirkan Segub baginya. 22 Segub memperanakkan Yair yang tofa, Atarot-Bet-Yoab dan setengah orang Manahti, yakni
mempunyai dua puluh tiga perkampungan di tanah Gilead. orang Zori. 55 Dan kaum-kaum para ahli surat, yang diam
23
Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawot-Yair dari pada di Yabes, ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sumereka, juga Kenat dan tempat-tempat jajahannya, enam khati. Mereka itulah orang Keni keturunan Hamat bapa
puluh perkampungan. Itulah semuanya keturunan Ma- keluarga Rekhab.
khir, bapa Gilead. 24 Sesudah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata--dia adalah isteri Hezron, ayahnya--maka
Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron;
perempuan itu melahirkan baginya Asyhur, bapa Tekoa.
anak sulung ialah Amnon, dari Ahinoam, perempuan Yi25
Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hezron, ialah Ram,
zreel; anak yang kedua ialah Daniel, dari Abigail, peremanak sulung, Buna, Oren, Ozem dan Ahia. 26 Tetapi Yepuan Karmel; 2 anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maarahmeel mempunyai seorang isteri lain, bernama Atara;
kha, yakni anak perempuan Talmai, raja Gesur; anak yang
dialah ibu Onam. 27 Anak-anak Ram, anak sulung Yerahkeempat ialah Adonia, anak Hagit; 3 anak yang kelima iameel, ialah Maas, Yamin dan Eker. 28 Anak-anak Onam
lah Sefaca, dari Abital; anak yang keenam ialah Yitream,
ialah Samai dan Yada, dan anak-anak Samai ialah Nadab
dari Egla, isterinya itu. 4 Enam orang lahir bagi dia di Hedan Abisur. 29 Nama isteri Abisur ialah Abihail yang melabron, di mana ia memerintah tujuh tahun enam bulan lahirkan Ahban dan Molid baginya. 30 Anak-anak Nadab iamanya; dan tiga puluh tiga tahun lamanya ia memerintah
lah Seled dan Apaim; Seled mati dengan tidak mempunyai
di Yerusalem. 5 Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Sianak. 31 Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yimea,
Sobab, Natan dan Salomo, empat orang dari Batsyua
sei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai. 32 Anakbinti Amiel, 6 lalu Yibhar, Elisama, Elifelet, 7 Nogah, Neanak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan; Yeter
feg, Yafia, 8 Elisama, Elyada dan Elifelet, sembilan orang.
mati dengan tidak mempunyai anak. 33 Anak-anak Yo- 9
Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anaknatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel.
anak
dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan
34
Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak
mereka. 10 Keturunan Salomo ialah Rehabeam; anak orang
perempuan; tetapi Sesan mempunyai seorang budak lakiini ialah Abia; anak orang ini ialah Asa; anak orang ini ialaki, orang Mesir, yang bernama Yarha. 35 Jadi Sesan
lah Yosafat; 11 anak orang ini ialah Yoram; anak orang ini
memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu, menjadi isialah Ahazia; anak orang ini ialah Yoas; 12 anak orang ini
teri, lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. 36 Atai
ialah Amazia; anak orang ini ialah Azarya; anak orang ini
memperanakkan Natan, dan Natan memperanakkan Zaialah Yotam; 13 anak orang ini ialah Ahas; anak orang ini
bad. 37 Zabad memperanakkan Eflal, dan Eflal memperaialah Hizkia; anak orang ini ialah Manasye; 14 anak orang
nakkan Obed. 38 Obed memperanakkan Yehu, dan Yehu
ini ialah Amon; anak orang ini ialah Yosia. 15 Anak-anak
memperanakkan Azarya. 39 Azarya memperanakkan HeYosia: anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua iales, dan Heles memperanakkan Elasa. 40 Elasa memperalah Yoyakim, anak yang ketiga ialah Zedekia dan anak
nakkan Sismai, dan Sismai memperanakkan Salum. 41 Salum
yang keempat ialah Salum. 16 Keturunan Yoyakim ialah

3

321
Yekhonya, anaknya itu, dan anak orang ini ialah Zedekia.
17
Anak-anak Yekhonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel,
anaknya, 18 lalu Malkhiram, Pedaya, Syenasar, Yekamya,
Hosama dan Nedabya. 19 Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel dan Simei, dan anak-anak Zerubabel ialah Mesulam
dan Hananya; Selomit ialah saudara perempuan mereka;
20
lalu Hasuba, Ohel, Berekhya, Hasaja dan Yusab-Hesed,
lima orang. 21 Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya; anak orang ini ialah Refaya; anak orang ini ialah
Arnan; anak orang ini ialah Obaja, dan anak orang ini ialah Sekhanya. 22 Anak-anak Sekhanya ialah Semaya, dan
anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Bariah, Nearya dan
Safat, enam orang. 23 Anak-anak Nearya ialah Elyoenai,
Hizkia, dan Azrikam, tiga orang. 24 Anak-anak Elyoenai
ialah Hodawya, Elyasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya
dan Anani, tujuh orang.

4

lah Abu Kehila, orang Garmi itu, dan Estemoa, orang
Maakha itu. 20 Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Benhanan dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Zohet dan BenZohet. 21 Keturunan Sela, anak Yehuda, ialah Er, bapa
Lekha, dan Lada, bapa Maresa, dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus di Bet-Asybea, 22 lalu Yokim dan
orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab dan kemudian pulang ke Betlehem; --riwayatriwayat ini tua. 23 Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera; mereka diam di
sana dan bekerja untuk raja. 24 Anak-anak Simeon ialah
Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah dan Saul; 25 anak orang ini
ialah Salum; anak orang ini ialah Mibsam; anak orang ini
ialah Misma. 26 Keturunan Misma ialah Hamuel, anaknya;
anak orang ini ialah Zakur; anak orang ini ialah Simei.
27
Simei mempunyai enam belas orang anak laki-laki dan
enam orang anak perempuan; tetapi saudara-saudaranya
tidak mempunyai banyak anak; seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti bani Yehuda. 28 Mereka
diam di Bersyeba, Molada, Hazar-Sual, 29 Bilha, Ezem,
Tolad, 30 Betuel, Horma, Ziklag, 31 Bet-Markabot, HazarSusim, Bet-Biri dan di Saaraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja. 32 Dan desa-desanya ialah
Etam, Ain, Rimon, Tokhen dan Asan, lima perkampungan;
33
juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampung
itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. 34 Dan
Mesobab, Yamlekh, Yosa bin Amazia, 35 Yoel, Yehu bin
Yosibya bin Seraya bin Asiel, 36 Elyoenai, Yaakoba, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, 37 Ziza bin Sifei bin
Alon bin Yedaya bin Simri bin Semaya-- 38 orang-orang ini
yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpinpemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga
mereka makin bertambah banyak. 39 Oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah
untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka. 40 Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan
baik; negeri itu luas, aman dan sentosa; orang-orang yang
diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. 41 Orangorang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia, raja Yehuda, dan memusnahkan kemah-kemah orang
Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana dan menumpas mereka; demikianlah sampai hari ini. Kemudian
mereka menduduki tempat orang-orang itu, sebab di sana
ada padang rumput bagi kambing domba mereka. 42 Dan
sebagian dari mereka, dari bani Simeon, sebanyak lima
ratus orang, pindah ke pegunungan Seir. Sebagai kepala
mereka ialah Pelaca, Nearya, Refaya dan Uziel, anak-anak
Yisei. 43 Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang
telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai
hari ini.

Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur
dan Syobal. 2 Reaya, anak Syobal, memperanakkan Yahat,
dan Yahat memperanakkan Ahumai dan Lahad. Itulah
kaum-kaum orang Zora. 3 Inilah anak-anak Etam: Yizreel,
Isma dan Idbas; nama saudara perempuan mereka ialah
Hazelelponi; 4 lalu Pnuel, bapa Gedor, dan Ezer, bapa
Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapa
Betlehem. 5 Asyur, bapa Tekoa, mempunyai dua isteri,
yakni Hela dan Naara. 6 Naara melahirkan baginya Ahuzam, Hefer, Temeni dan orang Ahastari. Itulah anak-anak
Naara. 7 Anak-anak Hela ialah Zeret, Yezohar dan Etnan.
8
Kos memperanakkan Anub, Hazobeba dan kaum-kaum
Aharhel bin Harum. 9 Yabes lebih dimuliakan dari pada
saudara-saudaranya; nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya: ”Aku telah melahirkan dia dengan
kesakitan.” 10 Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya:
”Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku dari pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku!” Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. 11 Kelub, saudara Suha, memperanakkan Mehir, dialah ayah Eston; 12 dan Eston memperanakkan Bet-Rafa, Paseah dan Tehina, bapa Ir-Nahas.
Itulah orang-orang Rekha. 13 Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya; dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan
Meonotai; 14 dan Meonotai memperanakkan Ofra. Seraya
memperanakkan Yoab, bapa Lembah Tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. 15 Anak-anak Kaleb
bin Yefune ialah Iru, Ela dan Naam; dan keturunan Ela
ialah Kenas. 16 Anak-anak Yehaleleel ialah Zif, Zifa, Tireya dan Asareel. 17 Anak-anak Ezra ialah Yeter, Mered,
Efer dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, puteri Firaun
yang telah dikawini Mered. Perempuan ini melahirkan
Miryam, Samai dan Yisbah, bapa Estemoa. 18 Isteri Mered, perempuan Yehuda itu, melahirkan Yered, bapa GeAnak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sudor, dan Heber, bapa Sokho, dan Yekutiel, bapa Zanoah.
19
Anak-anak isteri Hodia, saudara perempuan Naham, ia- lung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran
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ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat
dalam silsilah sebagai anak sulung. 2 Memang Yehudalah
yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang
dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada
pada Yusuf. 3 Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah
Henokh, Palu, Hezron dan Karmi. 4 Keturunan Yoel ialah
Semaya, anaknya; anak orang ini ialah Gog, anak orang
ini ialah Simei; 5 anak orang ini ialah Mikha; anak orang
ini ialah Reaya; anak orang ini ialah Baal; 6 anak orang
ini ialah Beera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh
Tilgat-Pilneser, raja Asyur; dialah pemimpin orang Ruben.
7
Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya, seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka, ialah Yeiel, kepala, lalu Zakharia, 8 dan Bela bin Azas bin Sema
bin Yoel; dialah yang diam di Aroer dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal-Meon. 9 Dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang
mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. 10 Di zaman Saul mereka
melakukan perang melawan orang Hagri; setelah orangorang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka
diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. 11 Bani Gad diam berbatasan dengan mereka
di tanah Basan sampai Salkha. 12 Yoel adalah kepala dan
Safam orang kedua; juga Yaenai dan Safat diam di Basan.
13
Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikhael, Mesulam, Syeba, Yorai, Yakan, Ziya dan
Eber, tujuh orang. 14 Itulah anak-anak Abihail bin Huri
bin Yaroah bin Gilead bin Mikhael bin Yesisai bin Yahdo
bin Bus. 15 Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang
kepala puak mereka. 16 Mereka diam di Gilead, di Basan,
dan di segala anak kotanya dan di segala tanah penggembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya. 17 Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, raja Israel. 18 Dari bani
Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye ada empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh orang yang
sanggup berperang, orang-orang yang tangkas, yang dapat
memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah,
yang terlatih dalam bertempur. 19 Mereka itu melakukan
perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafish dan Nodab.
20
Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab
mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu.
Maka Ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka
percaya kepada-Nya. 21 Mereka mengangkut ternak orangorang itu sebagai jarahan: untanya lima puluh ribu ekor,
kambing domba dua ratus lima puluh ribu ekor dan keledai
dua ribu ekor, juga manusia seratus ribu jiwa. 22 Banyak
orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah dari pada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan.
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Setengah suku Manasye diam di negeri itu mulai dari
Basan sampai Baal-Hermon, Senir dan gunung Hermon.
Mereka sudah banyak jumlahnya. 24 Inilah para kepala
puak-puak mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia,
Hodawya dan Yahdiel, orang-orang pahlawan yang gagah
perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puakpuak mereka. 25 Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzinah dengan
mengikuti segala allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, 26 maka Allah Israel
menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, raja Asyur,
lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan,
yaitu orang Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye.
Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara dan sungai negeri Gozan; demikianlah mereka ada di sana sampai hari
ini.

6Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari.
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Anakanak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. Anakanak Amram ialah Harun, Musa dan Miryam. Anak-anak
Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. 4 Eleazar
memperanakkan Pinehas; Pinehas memperanakkan Abisua; 5 Abisua memperanakkan Buki; Buki memperanakkan
Uzi; 6 Uzi memperanakkan Zerahya; Zerahya memperanakkan
Merayot; 7 Merayot memperanakkan Amarya; Amarya memperanakkan Ahitub; 8 Ahitub memperanakkan Zadok; Zadok memperanakkan Ahimaas; 9 Ahimaas memperanakkan
Azarya; Azarya memperanakkan Yohanan; 10 Yohanan memperanakkan Azarya; dialah yang memegang jabatan imam
di Bait Suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. 11 Azarya
memperanakkan Amarya; Amarya memperanakkan Ahitub; 12 Ahitub memperanakkan Zadok; Zadok memperanakkan Salum; 13 Salum memperanakkan Hilkia; Hilkia
memperanakkan Azarya; 14 Azarya memperanakkan Seraya;
Seraya memperanakkan Yozadak; 15 Yozadak turut diangkut ketika TUHAN membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. 16 Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari. 17 Inilah nama anak-anak Gerson: Libni dan Simei.
18
Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan
Uziel. 19 Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah
kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka: 20 dari
pada Gerson ialah Libni, anaknya, dan anak orang ini ialah
Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, 21 dan anak orang
ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak
orang ini ialah Zerah, dan anak orang ini ialah Yeatrai.
22
Keturunan Kehat ialah Aminadab, anaknya, dan anak
orang ini ialah Korah, dan anak orang ini ialah Asir, 23 dan
anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Ebyasaf, dan anak orang ini ialah Asir, 24 dan anak orang ini
ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel, dan anak orang
ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul. 25 Anak-anak
Elkana ialah Amasai dan Ahimot, 26 dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Zofai, dan anak orang
3
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ini ialah Nahat, 27 dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak
orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana.
28
Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung dan anak
yang kedua ialah Abia. 29 Keturunan Merari ialah Mahli,
dan anak orang ini ialah Libni, anak orang ini ialah Simei,
dan anak orang ini ialah Uza, 30 dan anak orang ini ialah
Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini
ialah Asaya. 31 Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh
Daud memimpin nyanyian di rumah TUHAN sejak tabut
itu mendapat tempat perhentian. 32 Di hadapan Kemah
Suci, yakni Kemah Pertemuan, mereka melayani sebagai
penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah TUHAN di
Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai
dengan peraturannya. 33 Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka: dari bani Kehat
ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel 34 bin Elkana bin Yeroham bin Eliel bin Toah 35 bin Zuf bin Elkana
bin Mahat bin Amasai 36 bin Elkana bin Yoel bin Azaria
bin Zefanya 37 bin Tahat bin Asir bin Ebyasaf bin Korah
38
bin Yizhar bin Kehat bin Lewi bin Israel. 39 Kemudian di
sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu
Asaf bin Berekhya bin Simea 40 bin Mikhael bin Baaseya
bin Malkia 41 bin Etai bin Zerah bin Adaya 42 bin Etan bin
Zima bin Simei 43 bin Yahat bin Gerson bin Lewi. 44 Di sebelah kiri berdiri dari bani Merari, saudara-saudara sesuku
mereka, Etan bin Kisi bin Abdi bin Malukh 45 bin Hasabya
bin Amazia bin Hilkia 46 bin Amzi bin Bani bin Semer 47 bin
Mahli bin Musi bin Merari bin Lewi. 48 Saudara-saudara
sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain, diserahkan
melakukan segala pekerjaan di Kemah Suci, rumah Allah.
49
Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas
mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan
Musa, hamba Allah itu. 50 Inilah keturunan Harun: Eleazar, anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak
orang ini ialah Abisua, 51 dan anak orang ini ialah Buki,
dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahya 52 dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang
ini ialah Amarya, dan anak orang ini ialah Ahitub, 53 dan
anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. 54 Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut
tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka: kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat-karena bagi merekalah undian yang pertama-- 55 kepada
mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanahtanah penggembalaan di sekelilingnya, 56 tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. 57 Kepada keturunan Harun diberikan Hebron kota perlindungan itu, kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya; 58 Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-

tanah penggembalaannya; 59 Asan dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya; 60 dan dari suku Benyamin: Geba dengan
tanah-tanah penggembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah
penggembalaannya dan Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada tiga belas yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. 61 Dan
keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian sepuluh kota dari kaum suku itu, yakni dari suku
Manasye yang setengah itu. 62 Kepada keturunan Gerson
menurut kaum-kaum mereka diberikan tiga belas kota dari
suku Isakhar, dari suku Asyer, dari suku Naftali dan dari
suku Manasye yang di Basan. 63 Kepada keturunan Merari
menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi dua
belas kota dari suku Ruben, dari suku Gad dan dari suku
Zebulon. 64 Jadi orang Israel memberikan kepada orang
Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah penggembalaannya. 65 Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota
tadi, yang mereka sebutkan nama-namanya, dari suku bani
Yehuda, dari suku bani Simeon dan dari suku bani Benyamin. 66 Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat
mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. 67 Kepada mereka diberikan Sikhem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah penggembalaannya, di
pegunungan Efraim, lalu Gezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, 68 Yokmeam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Bet-Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 69 Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya
dan Gat-Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya.
70
Dan dari suku Manasye yang setengah itu: Aner dengan
tanah-tanah penggembalaannya dan Bileam dengan tanahtanah penggembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat.
71
Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manasye
yang setengah itu; Golan yang di Basan dengan tanahtanah penggembalaannya, lalu Asytarot dengan tanah-tanah
penggembalaannya; 72 dari suku Isakhar: Kedesh dengan
tanah-tanah penggembalaannya; Daberat dengan tanahtanah pengembalaannya, 73 Ramot dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Anem dengan tanah-tanah penggembalaannya; 74 dari suku Asyer: Masal dengan tanah-tanah
penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 75 Hukok dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya;
76
dari suku Naftali: Kedesh yang di Galilea dengan tanahtanah penggembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Kiryataim dengan tanah-tanah penggembalaannya. 77 Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon: Rimono dengan tanah-tanah
penggembalaannya dan Tabor dengan tanah-tanah penggembalaannya; 78 dan di seberang sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku
Ruben: Bezer yang di padang gurun dengan tanah-tanah
penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggem-
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balaannya, 79 Kedemot dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya;
80
dan dari suku Gad: Ramot di Gilead dengan tanahtanah penggembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah
penggembalaannya, 81 Hesybon dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya.

khem, Likhi dan Aniam. 20 Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Bered, dan anak orang ini
ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak
orang ini ialah Tahat, 21 dan anak orang ini ialah Zabad,
dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Elad.
Mereka dibunuh oleh orang-orang Gat yang lahir di negeri
itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu.
22
Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya,
sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan
Anak-anak Isakhar ialah Tola dan Pua, Yasub dan
dia. 23 Sesudah itu ia bersetubuh dengan isterinya, lalu
Simron, empat orang. 2 Anak-anak Tola ialah Uzi, Remengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang
faya, Yeriel, Yahmai, Yibsam dan Samuel, kepala-kepala
anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka tepuak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perlah menimpa keluarganya. 24 Anaknya perempuan ialah Sekasa; menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman
era yang telah mendirikan Bet-Horon-Hilir dan Bet-HoronDaud ada dua puluh dua ribu enam ratus orang. 3 Keturunan
Hulu serta Uzen-Seera. 25 Anak laki-laki Beria ialah Refah,
Uzi ialah Yizrahya dan anak-anak Yizrahya ialah Mikhael,
lalu Resef; anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini
Obaja, Yoel dan Yisia, lima orang, semuanya mereka adaialah Tahan, 26 dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak
lah kepala-kepala. 4 Di bawah mereka itu, menurut daforang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama,
tar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan- 27
dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini iapasukan tentara tiga puluh enam ribu orang, sebab isteri
lah
Yosua. 28 Tanah milik mereka dan tempat kediaman
dan anak-anak mereka banyak. 5 Saudara-saudara sesuku
mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran
mereka dari segala kaum Isakhar, pahlawan-pahlawan yang
di sebelah timur dan Gezer dengan segala anak kotanya
gagah perkasa, semuanya ada delapan puluh tujuh ribu
di
sebelah barat, kemudian Sikhem dengan segala anak
orang yang terdaftar dalam silsilah. 6 Anak-anak Benyakotanya
sampai Aya dengan segala anak kotanya, 29 dan
min ialah Bela, Bekher dan Yediael, tiga orang. 7 Anakpada perbatasan bani Manasye: Bet-Sean dengan segala
anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot dan Iri, lima
anak kotanya, juga Taanakh dengan segala anak kotanya,
orang, kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gaMegido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala
gah perkasa; mereka yang terdaftar dalam silsilah ada dua
anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf
puluh dua ribu tiga puluh empat orang. 8 Anak-anak Bebin Israel diam. 30 Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa,
kher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, YereYiswi dan Beria; Serah ialah saudara perempuan mereka.
mot, Abia, Anatot dan Alemet; sekaliannya itu ialah anak- 31
Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel; dialah bapa
anak Bekher. 9 Mereka yang terdaftar dalam silsilah, menuBirzait. 32 Heber memperanakkan Yaflet, Somer dan Horut keturunan mereka, sebagai kepala-kepala puak mereka,
tam serta Sua, saudara perempuan mereka. 33 Anak-anak
pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada dua puluh
Yaflet ialah Pasakh, Bimhab dan Asywat. Itulah anakribu dua ratus orang. 10 Keturunan Yediael ialah Bilhan
anak Yaflet. 34 Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yedan anak-anak Bilhan ialah Yeush, Benyamin, Ehud, Kehuba dan Aram. 35 Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki,
naana, Zetan, Tarsis dan Ahisahar. 11 Sekaliannya itu ialah
ialah Zofah, Yimna, Seles dan Amal. 36 Anak-anak Zoketurunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawanfah ialah Suah, Harnefer, Syual, Beri dan Yimra, 37 Bezer,
pahlawan yang gagah perkasa; orang-orang yang sanggup
Hod, Sama, Silsa, Yitran dan Beera. 38 Anak-anak Yeberperang ada tujuh belas ribu dua ratus. 12 Dan Supim
ter ialah Yefune, Pispa dan Ara. 39 Anak-anak Ula ialah
dan Hupim ialah keturunan Ir; Husim ialah keturunan
Arah, Haniel dan Rizya. 40 Itulah sekaliannya keturunan
Aher. 13 Anak-anak Naftali ialah Yahziel, Guni, Yezer dan
Asyer, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gaSalum, anak-anaknya dari Bilha. 14 Keturunan Manasye
gah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan
lah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan
Aram itu; perempuan ini melahirkan Makhir, bapa Gilead.
perang ada dua puluh enam ribu orang.
15
Makhir mengambil seorang isteri bagi Hupim dan Supim;
nama saudaranya perempuan ialah Maakha. Nama anak
yang kedua ialah Zelafead. Zelafead hanya mempunyai
Benyamin memperanakkan Bela, anak sulungnya, Asybel,
anak-anak perempuan. 16 Tetapi Maakha, isteri Makhir, anak yang kedua, Ahrah, anak yang ketiga, 2 Noha, anak
melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Per- yang keempat dan Rafa, anak yang kelima. 3 Anak-anak
esh; nama saudaranya laki-laki ialah Seres dan anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, 4 Abisua, Naaman, Ahoah,
orang ini ialah Ulam dan Rekem. 17 Keturunan Ulam ialah 5 Gera, Sefufan dan Huram. 6 Inilah anak-anak Ehud; meBedan. Itulah keturunan Gilead bin Makhir bin Manasye. reka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang
18
Saudaranya perempuan, Molekhet, melahirkan Isyhod, diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat; 7 Naaman,
Abiezer dan Mahla. 19 Anak-anak Semida ialah Ahyan, Se- Ahia dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan;
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dia memperanakkan Uza dan Ahihud. 8 Saharaim mendapat anak di daerah Moab, sesudah diusirnya Husim dan
Baara, isteri-isterinya. 9 Ia mendapat anak dari Hodesh,
isterinya, yakni Yobab, Zibya, Mesa, Malkam, 10 Yeus, Sokhya dan Mirma; itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak;
11
sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni
Abitub dan Elpaal. 12 Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam dan Semed; dia ini mendirikan kota Ono dan kota
Lod dengan segala anak kotanya. 13 Beria dan Sema adalah
kepala-kepala puak penduduk Ayalon; mereka telah menghalau penduduk Gat. 14 Ahyo, Sasak, Yeremot, 15 Zebaja,
Arad, Eder, 16 Mikhael, Yispa dan Yoha ialah anak-anak
Beria. 17 Zebaja, Mesulam, Hizki, Heber, 18 Yismerai, Yizlia dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. 19 Yakim, Zikhri,
Zabdi, 20 Elyoenai, Ziletai, Eliel, 21 Adaya, Beraya dan Simrat ialah anak-anak Simei. 22 Yispan, Eber, Eliel, 23 Abdon,
Zikhri, Hanan, 24 Hananya, Elam, Antotia, 25 Yifdeya dan
Pnuel ialah anak-anak Sasak. 26 Samserai, Seharya, Atalya, 27 Yaaresya, Elia dan Zikhri ialah anak-anak Yeroham.
28
Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan
mereka; mereka ini diam di Yerusalem. 29 Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya
ialah Maakha. 30 Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur,
Kish, Baal, Nadab, 31 Gedor, Ahyo, Zekher 32 dan Miklot
yang memperanakkan Simea. Juga mereka ini pergi diam
berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem
bersama-sama saudara mereka yang lain. 33 Ner memperanakkan Kish; Kish memperanakkan Saul; Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab dan Esybaal.
34
Anak Yonatan ialah Meribaal dan Meribaal memperanakkan Mikha. 35 Anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tarea
dan Ahas. 36 Ahas memperanakkan Yoada; Yoada memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza. 37 Moza memperanakkan Bina; anak orang
ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak
orang ini ialah Azel. 38 Azel mempunyai enam orang anak,
dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael,
Searya, Obaja dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak
Azel. 39 Anak-anak Esek, saudaranya, ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeush, anak yang kedua, dan Elifelet, anak
yang ketiga. 40 Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang
berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanahpemanah; anak dan cucu mereka banyak: seratus lima puluh orang. Mereka semuanya itu termasuk bani Benyamin.
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Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah; mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel, sedang orang
Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel
oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. 2 Dan
orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanahtanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi dan para budak
di bait Allah. 3 Di Yerusalem tinggal orang-orang dari bani
Yehuda, dari bani Benyamin, dari bani Efraim dan Mana-

sye: 4 Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani, dari
keturunan Peres bin Yehuda. 5 Dan dari orang Syela ialah
Asaya, anak yang sulung, dengan anak-anaknya. 6 Dari keturunan Zerah ialah Yeuel dengan sanak saudaranya, enam
ratus sembilan puluh orang. 7 Dari bani Benyamin ialah
Salu bin Mesulam bin Hodawya bin Hasenua, 8 Yibnea bin
Yeroham, Ela bin Uzi bin Mikhri dan Mesulam bin Sefaca
bin Rehuel bin Yibnia 9 dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka, sembilan ratus lima puluh enam
orang. Semua orang itu adalah kepala puak. 10 Dari para
imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakhin, 11 Azarya bin Hilkia
bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka
rumah Allah, 12 lalu Adaya bin Yeroham bin Pasyhur bin
Malkia, dan Masai bin Adiel bin Yahzera bin Mesulam
bin Mesilemit bin Imer, 13 dengan sanak saudara mereka,
kepala-kepala puak, seribu tujuh ratus enam puluh orang,
orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di
rumah Allah. 14 Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin
Hasub bin Azrikam bin Hasabya, dari keturunan Merari;
15
lalu Bakbakar, Heresh, Galal dan Matanya bin Mikha
bin Zikhri bin Asaf, 16 serta Obaja bin Semaya bin Galal
bin Yedutun dan Berekhya bin Asa bin Elkana yang diam
di desa-desa orang Netofa. 17 Penunggu-penunggu pintu
gerbang ialah Salum, Akub, Talmon dan Ahiman, dengan
sanak saudara mereka; Salum ialah kepala. 18 Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan bani Lewi. 19 Salum bin Kore bin Ebyasaf bin
Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang
Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga
ambang pintu Kemah, seperti bapa-bapa mereka bertugas di perkemahan TUHAN sebagai penjaga-penjaga pintu
masuk. 20 Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. TUHAN kiranya menyertai dia. 21 Zakharia bin Meselemya adalah penunggu pintu Kemah Pertemuan. 22 Mereka
semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu
ada dua ratus dua belas orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel, pelihat itu, mengangkat mereka dalam jabatan itu. 23 Mereka
dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah TUHAN, yakni Bait Kemah itu. 24 Ke arah
empat mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu
gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara dan selatan.
25
Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa
mereka, pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama
tujuh hari untuk bekerja bersama-sama mereka, 26 sedang
keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi
bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. 27 Mereka
bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu
setiap pagi. 28 Sebagian dari mereka mengurus perkakas
ibadah: mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. 29 Sebagian dari mereka ditu-
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gaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan dan rempah-rempah, 30 sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah.
31
Matica, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang
Korah itu, mendapat tugas tetap untuk mengolah roti.
32
Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari
sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. 33 Dan inilah para penyanyi,
kepala-kepala puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik
dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam
mereka sibuk dengan pekerjaannya. 34 Itulah para kepala
puak orang Lewi, para kepala, menurut keturunan mereka;
mereka ini diam di Yerusalem. 35 Di Gibeon diam bapa
Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha.
36
Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Ner,
Nadab, 37 Gedor, Ahyo, Zakharia dan Miklot. 38 Miklot
memperanakkan Simeam. Juga mereka ini pergi diam
berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem
bersama-sama saudara mereka yang lain. 39 Ner memperanakkan Kish; Kish memperanakkan Saul; Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab dan Esybaal.
40
Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakkan Mikha. 41 Anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tahrea dan Ahas. 42 Ahas memperanakkan Yaera; Yaera
memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza. 43 Moza memperanakkan Bina, dan
anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elasa,
dan anak orang ini ialah Azel. 44 Azel mempunyai enam
orang anak dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja dan Hanan. Itulah anak-anak
Azel.

13. 1 TAWARIKH
keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orangorang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan
anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. 9 Mereka
merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjatasenjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang
Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhalaberhala mereka dan kepada rakyat. 10 Kemudian mereka
menaruh senjata-senjata Saul di kuil allah mereka, tetapi
batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. 11 Ketika
seluruh Yabesh-Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, 12 maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil
mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabesh dan menguburkan tulang-tulang mereka
di bawah pohon besar, di Yabesh. Sesudah itu berpuasalah mereka tujuh hari lamanya. 13 Demikianlah Saul mati
karena perbuatannya yang tidak setia terhadap TUHAN,
oleh karena ia tidak berpegang pada firman TUHAN, dan
juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, 14 dan
tidak meminta petunjuk TUHAN. Sebab itu TUHAN membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud
bin Isai.
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Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di
Hebron dan berkata: ”Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. 2 Telah lama, ketika Saul memerintah, engkaulah
yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan TUHAN,
Allahmu, telah berfirman kepadamu: Engkaulah yang harus menggembalakan umat-Ku Israel, dan engkaulah yang
menjadi raja atas umat-Ku Israel.” 3 Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Daud
mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan TUHAN, kemudian mereka mengurapi Daud menOrang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang- jadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan TUHAN
orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dengan perantaraan Samuel. 4 Lalu Daud dengan seluruh
dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. orang Israel pergi ke Yerusalem; itulah Yebus, dan di sana
2
Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan orang Yebus adalah penduduk negeri itu. 5 Penduduk Yemenewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak bus berkata kepada Daud: ”Engkau tidak sanggup masuk
Saul. 3 Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi ke mari.” Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaSaul; para pemanah menjumpainya dan melukainya. 4 Lalu itu kota Daud. 6 Daud telah berkata: ”Siapa lebih daberkatalah Saul kepada pembawa senjatanya: ”Hunuslah hulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala
pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang- dan pemimpin.” Lalu Yoab, anak Zeruya, yang menyerang
orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku seba- lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. 7 Lalu Daud megai permainan.” Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, netap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamaikarena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pe- nya: Kota Daud. 8 Ia memperkuat kota itu sekelilingnya,
dang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. 5 Ketika mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang
pembawa senjatanya melihat, bahwa Saul telah mati, ia- Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. 9 Lalu
pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab TUHAN
6
Jadi Saul, ketiga anaknya dan segenap keluarganya sama- semesta alam menyertainya. 10 Inilah kepala-kepala para
sama mati. 7 Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dulembah, bahwa tentara telah melarikan diri, dan bahwa kungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh IsSaul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka me- rael, dalam mencapai kedudukan raja dan yang mengangninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga; ke- kat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan TUHAN
mudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. 8 Ketika
mengenai Israel. 11 Inilah daftar para pahlawan yang meng-
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iringi Daud: Yasobam bin Hakhmoni, kepala triwira; ia
mengayunkan tombaknya melawan tiga ratus orang yang
tertikam mati dalam satu pertempuran. 12 Dan sesudah
dia, Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu; ia termasuk
ketiga pahlawan itu. 13 Ia ada bersama-sama Daud di
Pas-Damim, ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di
sana; ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, 14 maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang
itu; mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan TUHAN kemenangan yang besar. 15 Sekali datanglah tiga orang dari
ketiga puluh kepala ke gunung batu mendapatkan Daud
dekat gua Adulam, sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. 16 Pada waktu itu Daud ada di
dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. 17 Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata: ”Sekiranya ada orang
yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang
ada dekat pintu gerbang!” 18 Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari
perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya
sebagai korban curahan kepada TUHAN, 19 katanya: ”Jauhlah dari padaku, ya Allah, untuk berbuat demikian! Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang
ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka
membawanya.” Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah
yang dilakukan ketiga pahlawan itu. 20 Abisai, adik Yoab,
dialah kepala ketiga puluh orang itu. Dan dialah yang
mengayunkan tombaknya melawan tiga ratus orang yang
mati ditikamnya; ia mendapat nama di antara ketiga puluh orang itu. 21 Di antara ketiga puluh orang itu ia paling
dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi
ia tidak dapat menyamai triwira itu. 22 Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang
besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel; ia menewaskan
kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun
ke dalam lobang dan membunuh seekor singa pada suatu
hari bersalju. 23 Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya lima hasta tingginya; di
tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang
tenun, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. 24 Itulah yang
diperbuat Benaya bin Yoyada; ia mendapat nama di antara ketiga puluh pahlawan itu. 25 Sesungguhnya, di antara ketiga puluh orang itu ia paling dihormati, tetapi ia
tidak dapat menyamai triwira. Dan Daud mengangkat
dia mengepalai pengawalnya. 26 Pahlawan-pahlawan yang
gagah perkasa ialah juga Asael, saudara Yoab, selanjutnya Elhanan bin Dodo, dari Betlehem; 27 Samot, orang
Harod; Heles, orang Peloni; 28 Ira anak Ikesh orang Te-

koa; Abiezer, orang Anatot; 29 Sibkhai, orang Husa; Ilai,
orang Ahohi; 30 Maharai, orang Netofa; Heled bin Baana,
orang Netofa; 31 Itai bin ribai, dari Gibea orang Benyamin;
Benaya, orang Piraton; 32 Hurai dari lembah-lembah Gaas;
Abiel, orang Bet-Araba; 33 Azmawet, orang Bahurim; Elyahba, orang Saalbon; 34 Hasyem orang Gizon; Yonatan bin
Sage, orang Harari; 35 Ahiam bin Sakhar, orang Harari; Elifal bin Ur; 36 Hefer, orang Mekherati; Ahia, orang Peloni;
37
Hezro, orang Karmel; Naarai bin Esbai; 38 Yoel, saudara
Natan; Mibhar bin Hagri; 39 Zelek, orang Amon; Naharai,
orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Zeruya; 40 Ira,
orang Yetri; Gareb, orang Yetri; 41 Uria, orang Het; Zabad bin Ahlai; 42 Adina anak Siza orang Ruben, kepala
orang-orang Ruben dan beserta dia ada tiga puluh orang;
43
Hanan bin Maakha; Yosafat, orang Mitni; 44 Uzia, orang
Asytarot; Syama dan Yeiel, anak-anak Hotam orang Aroer;
45
Yediael bin Simri, dan Yoha, saudaranya, orang Tizi;
46
Eliel, orang Mahawim; Yeribai dan Yosawya, anak-anak
Elnaam; Yitma, orang Moab; 47 Eliel, Obed dan Yaasiel,
orang Mezobaya.

12

Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Ziklag, selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kish.
Merekapun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu
dia dalam peperangan. 2 Mereka bersenjatakan panah, dan
sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak
panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri.
Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang
Benyamin: 3 Abiezer, kepala, dan Yoas, anak-anak Semaa
orang Gibea; Yeziel dan Pelet, anak-anak Azmawet, Berakha dan Yehu, orang Anatot; 4 Yismaya, orang Gibeon,
seorang pahlawan di antara ketiga puluh orang itu, yang
mengepalai tiga puluh orang; Yeremia, Yehaziel, Yohanan
dan Yozabad, orang Gedera; 5 Eluzai, Yerimot, Bealya, Semarya dan Sefaca, orang Harufi; 6 Elkana, Yisia, Azareel,
Yoezer dan Yasobam, orang-orang Korah; 7 Yoela, Zebaja,
anak-anak Yeroham, dari Gedor. 8 Juga dari orang Gad
ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu
di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah
perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan.
9
Ezer, kepala, Obaja, orang kedua; Eliab, orang ketiga;
10
Mismana, orang keempat; Yeremia, orang kelima; 11 Atai,
orang keenam; Eliel, orang ketujuh; 12 Yohanan, orang kedelapan; Elzabad, orang kesembilan; 13 Yeremia, orang kesepuluh; Makhbanai, orang kesebelas. 14 Mereka itulah
dari bani Gad, kepala-kepala pasukan; satu orang yang
paling kecil sanggup melawan seratus orang, dan yang paling besar sanggup melawan seribu orang. 15 Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama,
sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. 16 Sebagian dari bani
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Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu,
17
lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah
ia kepada mereka: ”Jika kamu datang kepadaku dengan
maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu, tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita
melihat itu dan menghukum kamu.” 18 Lalu Roh menguasai
Amasai, kepala ketiga puluh orang itu: Kami ini bagimu,
hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai! Sejahtera,
sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab
yang menolong engkau ialah Allahmu! Kemudian Daud
menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. 19 Juga dari Manasye ada yang menyeberang
memihak kepada Daud, ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan raja-raja kota
orang Filistin itu menyuruh dia pergi, katanya: ”Mungkin, dengan taruhan kepala kita, ia menyeberang memihak
kepada tuannya, Saul.” 20 Pada perjalanannya ke Ziklag sebagian dari suku Manasye: Adnah, Yozabad, Yediael, Mikhael, Yozabad, Elihu dan Ziletai, kepala-kepala pasukan
seribu suku Manasye menyeberang memihak kepadanya.
21
Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. 22 Dari hari ke
hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar, seperti bala
tentara Allah. 23 Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk
menyerahkan jabatan raja dari pada Saul kepada Daud,
sesuai dengan titah TUHAN. 24 Bani Yehuda yang mengangkat perisai dan tombak ada enam ribu delapan ratus
orang yang siap untuk berperang. 25 Dari bani Simeon
pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk berperang
ada tujuh ribu seratus orang. 26 Dari bani Lewi ada empat ribu enam ratus orang, 27 ditambah dengan Yoyada,
pemimpin kaum Harun dan bersama-sama dia ada tiga
ribu tujuh ratus orang; 28 selanjutnya Zadok, seorang pahlawan muda yang gagah perkasa dengan dua puluh dua
orang pemimpin dari puaknya. 29 Dari bani Benyamin,
saudara-saudara sesuku Saul, ada tiga ribu orang; sampai
pada waktu itu kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada keluarga Saul. 30 Dari bani Efraim dua puluh
ribu delapan ratus orang pahlawan yang gagah perkasa,
orang-orang yang kenamaan di antara puak-puak mereka.
31
Dari suku Manasye, suku yang setengah itu ada delapan
belas ribu orang yang ditunjuk dengan disebut namanya
untuk pergi mengangkat Daud menjadi raja. 32 Dari bani
Isakhar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang
saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang
harus diperbuat orang Israel: dua ratus orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah
mereka. 33 Dari Zebulon orang-orang yang sanggup berpe-
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rang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata: lima puluh ribu orang, yang siap memberi bantuan
dengan tidak bercabang hati. 34 Dari Naftali seribu orang
pemimpin dan bersama-sama mereka tiga puluh tujuh ribu
orang yang membawa perisai dan tombak. 35 Dari orang
Dan orang-orang yang siap untuk berperang: dua puluh
delapan ribu enam ratus orang. 36 Dari Asyer orang-orang
yang sanggup dan pandai untuk berperang: empat puluh ribu orang. 37 Dari seberang sungai Yordan, yakni
dari orang Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye
yang lain, orang-orang yang membawa berbagai-bagai senjata perang: seratus dua puluh ribu orang. 38 Sekaliannya
itu, prajurit-prajurit, orang-orang dalam barisan tempur,
datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat
Daud menjadi raja atas seluruh Israel; memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak
mengangkat Daud menjadi raja. 39 Mereka tinggal di sana
bersama-sama Daud tiga hari lamanya, makan dan minum,
sebab saudara-saudara mereka menyajikan makanan bagi
mereka. 40 Juga orang-orang yang tinggal dekat mereka,
bahkan dari Isakhar, Zebulon dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai, unta, bagal dan lembu,
yakni bahan makanan tepung, kue ara dan kue kismis, anggur dan minyak, lembu sapi dan kambing domba, dalam
jumlah besar, sebab ada sukacita di Israel.

13

Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan
seribu dan pasukan seratus dan dengan semua pemuka.
2
Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel: ”Jika
kamu anggap baik dan jika diperkenankan TUHAN, Allah
kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara
kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan
di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi
yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. 3 Dan
baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat
kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya.” 4 Maka seluruh jemaah itu berkata, bahwa mereka
akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh
segenap bangsa itu. 5 Lalu Daud mengumpulkan semua
orang Israel dari sungai Sikhor di Mesir sampai ke jalan
yang menuju Hamat, untuk menjemput tabut Allah dari
Kiryat-Yearim. 6 Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat-Yearim, yang termasuk wilayah
Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama TUHAN yang bertakhta di atas kerubim. 7 Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta
yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahyo
mengantarkan kereta itu. 8 Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga,
diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap dan nafiri. 9 Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon,
maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu,
karena lembu-lembu itu tergelincir. 10 Maka bangkitlah
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murka TUHAN terhadap Uza, lalu Ia membunuh dia oleh
karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut
itu; ia mati di sana di hadapan Allah. 11 Daud menjadi
marah, karena TUHAN telah menyambar Uza demikian
hebatnya; maka tempat itu disebut orang Peres-Uza sampai sekarang. 12 Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya: ”Bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku?” 13 Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota
Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gat itu. 14 Tiga bulan lamanya
tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya dan TUHAN memberkati keluarga Obed-Edom
dan segala yang dipunyainya.

dan TUHAN mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa.

15

Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota
Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan
membentangkan kemah untuk itu. 2 Ketika itu berkatalah
Daud: ”Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih TUHAN
untuk mengangkat tabut TUHAN dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya.” 3 Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut
tabut TUHAN ke tempat yang telah disiapkannya untuk
itu. 4 Daud mengumpulkan bani Harun dan orang Lewi:
5
dari bani Kehat: Uriel, seorang pemimpin, dan saudarasaudara sepuaknya: seratus dua puluh orang; 6 dari bani
Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Merari: Asaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara
Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu dan tukang-tukang sepuaknya: dua ratus dua puluh orang; 7 dari bani Gerkayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. 2 Lalu tahu- son: Yoel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara selah Daud, bahwa TUHAN telah menegakkan dia sebagai puaknya: seratus tiga puluh orang; 8 dari bani Elsafan:
raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terang- Semaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuakkat tinggi oleh karena Israel umat-Nya. 3 Daud mengambil nya: dua ratus orang; 9 dari bani Hebron: Eliel, seorang
lagi beberapa isteri di Yerusalem, dan ia memperanakkan pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya: delapan pulagi anak-anak lelaki dan perempuan. 4 Inilah nama anak- luh orang; 10 dari bani Uziel: Aminadab, seorang pemimanak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, pin, dan saudara-saudara sepuaknya: seratus dua belas
Natan, Salomo, 5 Yibhar, Elisua, Elpelet, 6 Nogah, Nefeg, orang. 11 Lalu Daud memanggil Zadok dan Abyatar, imamYafia, 7 Elisama, Beelyada dan Elifelet. 8 Ketika didengar imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel,
orang Filistin, bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Semaya, Eliel dan Aminadab, 12 dan berkata kepada meseluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk reka: ”Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi,
menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepumajulah ia menghadapi mereka. 9 Ketika orang Filistin akmu, supaya kamu mengangkut tabut TUHAN, Allah Isitu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Re- rael, ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. 13 Sebab
faim, 10 bertanyalah Daud kepada Allah: ”Apakah aku oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka
harus maju melawan orang Filistin itu dan akan Kause- TUHAN, Allah kita, telah menyambar di tengah-tengah
rahkankah mereka ke dalam tanganku?” TUHAN men- kita, sebab kita tidak meminta petunjuk-Nya seperti sehajawab: ”Majulah, Aku akan menyerahkan mereka ke da- rusnya.” 14 Jadi para imam dan orang-orang Lewi mengulam tanganmu.” 11 Lalu majulah ia ke Baal-Perasim, dan duskan dirinya untuk mengangkut tabut TUHAN, Allah
Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud: Israel. 15 Kemudian bani Lewi mengangkat tabut Allah
”Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti
seperti air menerobos.” Sebab itu orang menamakan tem- yang diperintahkan Musa, sesuai dengan firman TUHAN.
pat itu Baal-Perasim. 12 Orang Filistin itu meninggalkan 16 Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu, supara allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya ha- paya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak
bis atas perintah Daud. 13 Ketika orang Filistin menyerbu mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat
sekali lagi di lembah itu, 14 maka bertanyalah lagi Daud ke- musik seperti gambus, kecapi dan ceracap, untuk mempada Allah, lalu Allah menjawab: ”Janganlah maju di be- perdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. 17 Maka
lakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel; dan dari
mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari ju- saudara-saudara sepuaknya: Asaf bin Berekhya; dari bani
rusan pohon-pohon kertau. 15 Dan bila engkau mendengar Merari, saudara-saudara sepuak mereka: Etan bin Kusaya;
bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, 18 dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka
maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah te- dari tingkat kedua: Zakharia, Yaaziel, Semiramot, Yehiel,
lah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matica, Elifele, Mikneya,
tentara orang Filistin.” 16 Dan Daud berbuat seperti yang dan Obed-Edom serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang.
diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul 19 Para penyanyi, yakni Heman, Asaf dan Etan harus memkalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai perdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. 20 Zakharia,
Gezer. 17 Lalu termasyhurlah nama Daud di segala negeri, Aziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maaseya, Benaya
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harus memainkan gambus yang tinggi nadanya, 21 sedang
Matica, Elifele, Mikneya, Obed-Edom, Yeiel dan Azazya
harus memainkan kecapi yang delapan nada lebih rendah
tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. 22 Kenanya, pemimpin orang Lewi, mendapat tugas pengangkutan; ia
mengepalai pengangkutan, sebab ia paham dalam hal itu.
23
Berekhya dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut; 24 dan Sebanya, Yosafat, Netaneel, Amasai, Zakharia, Benaya dan Eliezer, yakni imam-imam itu, meniup
nafiri di hadapan tabut Allah, sedang Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. 25 Maka Daud
dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan seribu
pergi untuk mengangkut tabut perjanjian TUHAN itu dari
rumah Obed-Edom dengan sukacita. 26 Dan oleh karena
Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian TUHAN itu, maka dipersembahkanlah tujuh ekor
lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan. 27 Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi
yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi, dan Kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi.
Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. 28 Seluruh
orang Israel mengangkut tabut perjanjian TUHAN itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan
kecapi. 29 Ketika tabut perjanjian TUHAN itu sampai ke
kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat raja Daud melompatlompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah
Daud dalam hatinya.
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Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di
tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu, kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan
korban keselamatan di hadapan Allah. 2 Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama TUHAN.
3
Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik lakilaki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping
roti, sekerat daging dan sepotong kue kismis. 4 Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai
pelayan di hadapan tabut TUHAN untuk memasyhurkan
TUHAN, Allah Israel dan menyanyikan syukur dan pujipujian bagi-Nya. 5 Kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Zakharia; lalu Yeiel, Semiramot, Yehiel, Matica,
Eliab, Benaya, Obed-Edom dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan
ceracap 6 dan Benaya serta Yahaziel, imam-imam itu, selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah
itu. 7 Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya
menyanyikan syukur bagi TUHAN: 8 Bersyukurlah kepada
TUHAN, panggillah nama-Nya, perkenalkanlah perbuatanNya di antara bangsa-bangsa! 9 Bernyanyilah bagi-Nya,
bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah segala perbuatan-
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Nya yang ajaib! 10 Bermegahlah di dalam nama-Nya yang
kudus, biarlah bersukahati orang-orang yang mencari TUHAN!
11
Carilah TUHAN dan kekuatan-Nya, carilah wajah-Nya
selalu! 12 Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukanNya, mujizat-mujizat-Ny dan penghukuman-penghukuman
yang diucapkan-Nya, 13 hai anak cucu Israel, hamba-Nya,
hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihan-Nya! 14 Dialah
TUHAN, Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumanNya. 15 Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjianNya, akan firman yang diperintahkan-Nya kepada seribu
angkatan, 16 yang diikat-Nya dengan Abraham, dan akan
sumpah-Nya kepada Ishak, 17 diadakan-Nya bagi Yakub
menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal,
18
firman-Nya: ”Kepadamu akan Kuberi tanah Kanaan
sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu.” 19 Ketika
jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka
orang-orang asing di sana, 20 dan mengembara dari bangsa
yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang
satu ke suku bangsa yang lain, 21 Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka; dihukum-Nya raja-raja oleh karena mereka: 22 ”Jangan mengusik orang-orang yang Kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabi-Ku!”
23
Bernyanyilah bagi TUHAN, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang dari pada-Nya dari hari ke hari.
24
Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan
perbuatan-perbuata yang ajaib di antara segala suku bangsa.
25
Sebab besar TUHAN dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia dari pada segala allah. 26 Sebab segala allah bangsabangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan
langit. 27 Keagungan dan semarak ada di hadapan-Nya, kekuatan dan sukacita ada di tempat-Nya. 28 Kepada TUHAN,
hai suku-suku bangsa, kepada TUHAN sajalah kemuliaan
dan kekuatan! 29 Berilah kepada TUHAN kemuliaan namaNya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia!
Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan
kekudusan. 30 Gemetarlah di hadapan-Nya hai segenap
bumi; sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. 31 Biarlah
langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah orang
berkata di antara bangsa-bangsa: ”TUHAN itu Raja!”
32
Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, 33 maka pohon-pohon di
hutan bersorak-sorai di hadapan TUHAN, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. 34 Bersyukurlah kepada
TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setia-Nya. 35 Dan katakanlah: ”Selamatkanlah kami,
ya TUHAN Allah, Penyelamat kami, dan kumpulkanlah
dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya
kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu.” 36 Terpujilah TUHAN,
Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Maka seluruh umat mengatakan: ”Amin! Pujilah TUHAN!”
37
Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian TUHAN itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya
untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang pa-
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tut dilakukan setiap hari; 38 juga Obed-Edom dan saudara- ikuti nenek moyangmu, maka Aku akan membangkitkan
saudara sepuaknya yang enam puluh delapan orang itu; keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu senObed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu
diri, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. 12 Dialah
39
pintu gerbang.
Tetapi Zadok, imam itu, dan saudara- yang akan mendirikan rumah bagi-Ku dan Aku akan mengsaudara sepuaknya, para imam, ditinggalkannya di hadapan okohkan takhtanya untuk selama-lamanya. 13 Aku akan
Kemah Suci TUHAN di bukit pengorbanan yang di Gi- menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi anak-Ku. Tetapi
beon, 40 supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan kasih setia-Ku tidak akan Kuhilangkan dari padanya sekorban bakaran kepada TUHAN di atas mezbah korban perti yang Kuhilangkan dari pada orang yang mendahului
bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam engkau. 14 Dan Aku akan menegakkan dia dalam rumahTaurat TUHAN yang diperintahkan-Nya kepada orang Is- Ku dan dalam kerajaan-Ku untuk selama-lamanya dan tarael. 41 Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedu- khtanya akan kokoh untuk selama-lamanya.” 15 Tepat setun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih, yang di- perti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Natan
tunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan: ”Syu- berbicara kepada Daud. 16 Lalu masuklah raja Daud ke
kur bagi TUHAN. Bahwasanya untuk selama-lamanya ka- dalam, kemudian duduklah ia di hadapan TUHAN sambil
sih setia-Nya.” 42 Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri berkata: ”Siapakah aku ini, ya TUHAN Allah, dan siapadan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik pe- kah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai
ngiring nyanyian untuk Allah. Dan anak-anak Yedutun sedemikian ini? 17 Dan hal ini masih kurang di mata-Mu,
harus menjaga pintu gerbang. 43 Sesudah itu pergilah se- ya Allah; sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang
luruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan
pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya.
telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang
akan datang, ya TUHAN Allah. 18 Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepada-Mu dalam hal Engkau meSetelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia
muliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengkepada nabi Natan: ”Lihatlah, aku ini diam dalam rumah
enal hamba-Mu ini? 19 Ya TUHAN, oleh karena hambadari kayu aras, padahal tabut perjanjian TUHAN itu ada
Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan sedi bawah tenda-tenda.” 2 Lalu berkatalah Natan kepada
gala perkara yang besar ini dengan memberitahukan seDaud: ”Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hagala perkara yang besar itu. 20 Ya TUHAN, tidak ada
timu, sebab Allah menyertai engkau.” 3 Tetapi pada malam
yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engitu juga datanglah firman Allah kepada Natan, demikian:
kau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga
4
”Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud: Beginikami. 21 Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Islah firman TUHAN: Bukanlah engkau yang akan mendirael, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatrikan rumah bagi-Ku untuk didiami. 5 Aku tidak pernah
Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatandiam dalam rumah sejak Aku menuntun orang Israel keperbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghaluar sampai hari ini, tetapi Aku mengembara dari kemah
lau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kake kemah, dan dari kediaman ke kediaman. 6 Selama Aku
ubebaskan dari Mesir? 22 Engkau telah membuat umatmengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahMu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya dan
kah Aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim
Engkau, ya TUHAN, menjadi Allah mereka. 23 Dan sekaorang Israel, yang Kuperintahkan menggembalakan umatrang, ya TUHAN, diteguhkanlah untuk selama-lamanya
Ku, demikian: Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku
janji yang Kauucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengrumah dari kayu aras? 7 Oleh sebab itu, beginilah kaukaenai keluarganya dan lakukanlah seperti yang Kaujanjikan
takan kepada hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN
itu. 24 Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar unsemesta alam: Akulah yang mengambil engkau dari patuk selama-lamanya, sehingga orang berkata: TUHAN
dang, ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi
semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Is8
raja atas umat-Ku Israel. Aku telah menyertai engkau
rael; maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di
di segala tempat yang kaujalani dan telah melenyapkan
hadapan-Mu. 25 Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyasegala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat natakan kepada hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan memmamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi.
bangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu
9
Aku akan menentukan tempat bagi umat-Ku Israel dan
ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke
akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempathadapan-Mu. 26 Oleh sebab itu, ya TUHAN, Engkaulah
nya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula diAllah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini ketekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu, 10 sejak Aku
pada hamba-Mu. 27 Kiranya Engkau sekarang berkenan
mengangkat hakim-hakim atas umat-Ku Israel. Aku akan
memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di
menundukkan segala musuhmu. Juga Aku beritahukan kehadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engpadamu: TUHAN akan membangun suatu keturunan bakau berkati, ya TUHAN, diberkati untuk selama-lamanya.”
11
gimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi meng-
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sahabatan kepadaku.” Sebab itu Daud mengirim utusan
menundukkan mereka; lalu ia merebut Gat dan segala untuk menyampaikan pesan turut berdukacita kepadanya
anak kotanya dari tangan orang Filistin. 2 Dan Daud me- karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai
mukul kalah orang Moab, sehingga orang Moab takluk ke- Daud sampai ke negeri bani Amon itu, kepada Hanun, unpadanya dan harus mempersembahkan upeti. 3 Selanjutnya tuk menyampaikan pesan turut berdukacita kepadanya,
3
Daud memukul kalah Hadadezer, raja Zoba, dekat Ha- berkatalah pemuka-pemuka bani Amon itu kepada Hamat, ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada su- nun: ”Apakah menurut anggapanmu Daud hendak mengngai Efrat. 4 Daud merebut dari padanya seribu kereta, hormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orangtujuh ribu orang pasukan berkuda dan dua puluh ribu orang yang menyampaikan pesan turut berdukacita? Buorang pasukan berjalan kaki, lalu Daud menyuruh memo- kankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan mening- tai dan menghancurkan negeri ini maka pegawai-pegawainya
4
galkan seratus ekor kuda kereta. 5 Lalu orang Aram dari datang kepadamu?” Lalu Hanun menyuruh menangkap
Damsyik datang menolong Hadadezer, raja Zoba, tetapi pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka
dari antara orang Aram itu Daud menewaskan dua puluh dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah samdua ribu orang. 6 Kemudian Daud menempatkan pasukan- pai pangkal paha mereka, kemudian dilepasnya mereka.
5
pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik, Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud
dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mem- tentang orang-orang itu, lalu disuruhnya orang menemui
persembahkan upeti. TUHAN memberi kemenangan ke- mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja
pada Daud ke manapun ia pergi berperang. 7 Sesudah itu berkata: ”Tinggallah di Yerikho sampai janggutmu itu
6
Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh tumbuh, kemudian datanglah kembali.” Setelah dilihat
orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. bani Amon, bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci
8
Dan dari Tibhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hada- oleh Daud, maka Hanun dan bani Amon itu mengirim sedezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga; dari pa- ribu talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang
danya Salomo membuat ”laut” tembaga, tiang-tiang dan berkuda dari Aram-Mesopotamia, dari Aram-Maakha dan
7
perlengkapan tembaga. 9 Ketika didengar Tou, raja Ha- dari Aram-Zoba. Mereka menyewa tiga puluh dua ribu
mat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara kereta, serta raja negeri Maakha dengan tentaranya, yang
Hadadezer, raja Zoba, 10 maka ia mengutus Hadoram, anak- datang berkemah dekat Medeba. Juga bani Amon itu bernya, kepada raja Daud untuk menyampaikan salam dan kumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berpe8
mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berpe- rang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah
9
rang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu
Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram mem- bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan
bawa pelbagai barang-barang emas, perak dan tembaga. pintu kota, sedang raja-raja yang ikut datang ada tersen11
diri di padang. 10 Ketika Yoab melihat, bahwa serangan
Juga barang-barang ini dikhususkan raja Daud bagi TUHAN,
bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari se- itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka
gala bangsa, yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia
dari bani Amon, dari orang Filistin dan dari orang Ama- mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram
11
lek. 12 Abisai, anak Zeruya, menewaskan delapan belas itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah
ribu orang Edom di Lembah Asin. 13 Lalu ia menempatkan pimpinan Abisai, adiknya, dan mereka mengatur barisan12
pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh nya berhadapan dengan bani Amon itu. Lalu berkatalah
Edom diperbudak oleh Daud. TUHAN memberi keme- Yoab: ”Jika orang Aram itu lebih kuat dari padaku, maka
haruslah engkau menolong aku, tetapi jika bani Amon
nangan kepada Daud ke manapun ia pergi berperang. 14 Demikianlah
Daud telah memerintah atas seluruh Israel, dan mene- itu lebih kuat dari padamu, maka aku akan menolong
13
Kuatkanlah hatimu dan marilah kita mengugakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. engkau.
15
atkan
hati
untuk
bangsa kita dan untuk kota-kota Allah
Yoab, anak Zeruya, menjadi panglima; Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara; 16 Zadok bin Ahitub dan Ahime- kita. TUHAN kiranya melakukan yang baik di mata-Nya.”
14
Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia
lekh bin Abyatar menjadi imam; Sausa menjadi panitera;
17
Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang dan
15
orang Pleti; dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika
bani Amon melihat, bahwa orang Aram sudah melarikan
yang diperbantukan kepada raja.
diri, maka merekapun larilah dari hadapan Abisai, adik
Yoab, dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu Yoab puSesudah itu matilah Nahas, raja bani Amon, lalu
lang ke Yerusalem. 16 Ketika orang Aram melihat, bahwa
2
anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatamereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka melah Daud: ”Aku akan menunjukkan persahabatan kepada
reka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang Aram
Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan per-
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yang di seberang sungai Efrat maju berperang di bawah
pimpinan Sofakh, panglima tentara Hadadezer. 17 Setelah
hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel, diseberanginya sungai Yordan,
lalu sampai ke dekat mereka, dan diaturnya barisannya
melawan mereka. Ketika Daud mengatur barisannya berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang, maka
mereka bertempur melawan dia, 18 tetapi orang Aram itu
lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari
orang Aram itu tujuh ribu ekor kuda kereta dan empat
puluh ribu orang pasukan berjalan kaki; juga Sofakh, panglima tentara itu, dibunuhnya. 19 Ketika dilihat orangorang yang takluk kepada Hadadezer, bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya;
sesudah itu orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada bani Amon.

20

Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala
tentaranya, lalu ia memusnahkan negeri bani Amon, kemudian ia maju dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan
meruntuhkannya. 2 Sesudah itu Daud mengambil mahkota
dari kepala raja mereka, beratnya ternyata setalenta emas,
bertatahkan sebuah batu permata yang mahal dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak
sekali jarahan dari kota itu. 3 Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek
besi dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan
seluruh tentara ke Yerusalem. 4 Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer; pada waktu itu
Sibkhai, orang Husa, memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. 5 Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin, lalu Elhanan
bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gat
itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun.
6
Lalu terjadi lagi pertempuran di Gat; dan di sana ada
seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan
kakinya masing-masing berjari enam: dua puluh empat seluruhnya; juga orang ini termasuk keturunan raksasa. 7 Ia
mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan, anak Simea
kakak Daud, menewaskannya. 8 Orang-orang ini termasuk
keturunan raksasa di Gat; mereka tewas oleh tangan Daud
dan oleh tangan orang-orangnya.

21

Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk
Daud untuk menghitung orang Israel. 2 Lalu berkatalah
Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat: ”Pergilah, hitunglah orang Israel dari Bersyeba sampai Dan,
dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka.” 3 Lalu berkatalah Yoab: ”Kiranya TUHAN
menambahi rakyat-Nya seratus kali lipat dari pada yang

ada sekarang. Ya tuanku raja, bukankah mereka sekalian,
hamba-hamba tuanku? Mengapa tuanku menuntut hal
ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan
oleh karena hal itu?” 4 Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab, maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh
Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. 5 Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di
antara seluruh orang Israel ada sejuta seratus ribu orang
yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada
empat ratus tujuh puluh ribu orang yang dapat memegang pedang. 6 Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap
keji oleh Yoab. 7 Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajar-Nya orang Israel. 8 Lalu berkatalah Daud
kepada Allah: ”Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini; maka sekarang, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh.”
9
Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Gad, pelihat Daud:
10
”Pergilah, katakanlah kepada Daud: Beginilah firman
TUHAN: tiga perkara Kuhadapkan kepadamu; pilihlah salah satu dari padanya, maka Aku akan melakukannya kepadamu.” 11 Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu
berkatalah ia kepadanya: ”Beginilah firman TUHAN: Haruslah engkau memilih: 12 tiga tahun kelaparan atau tiga
bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau tiga hari
pedang TUHAN, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini,
dan malaikat TUHAN mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang, timbanglah
jawab apa yang harus kusampaikan kepada Yang mengutus aku.” 13 Lalu berkatalah Daud kepada Gad: ”Sangat
susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan
TUHAN, sebab sangat besar kasih sayang-Nya; tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia.” 14 Jadi TUHAN
mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka
tewaslah dari orang Israel tujuh puluh ribu orang. 15 Pula
Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka TUHAN
melihatnya, lalu menyesallah Ia karena malapetaka yang
hendak didatangkan-Nya itu, lalu berfirmanlah Ia kepada
malaikat pemusnah itu: ”Cukup! Turunkanlah sekarang
tanganmu itu!” Pada waktu itu malaikat TUHAN itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus.
16
Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah
malaikat TUHAN berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke
atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. 17 Dan berkatalah Daud
kepada Allah: ”Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat dan aku sendirilah yang telah berdosa dan
yang melakukan kejahatan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya TUHAN, Allahku, biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umat-Mu.” 18 Kemudian
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malaikat TUHAN menyuruh Gad mengatakan kepada Daud, sih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang
bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi harus didirikannya bagi TUHAN haruslah luar biasa beTUHAN di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. sarnya sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di se19
Lalu pergilah Daud, sesuai dengan perkataan Gad yang gala negeri; sebab itu baiklah aku mengadakan persedidiucapkannya demi nama TUHAN. 20 Ornan sedang meng- aan baginya!” Lalu Daud membuat sangat banyak perseirik gandum; ketika ia memalingkan diri, dilihatnyalah diaan sebelum ia mati. 6 Kemudian dipanggilnya Salomo,
malaikat itu; keempat anaknya yang bersama-sama de- anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendingan dia menyembunyikan diri. 21 Ketika Daud sampai rikan rumah bagi TUHAN, Allah Israel, 7 kata Daud kekepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan pada Salomo: ”Anakku, aku sendiri bermaksud hendak
melihat Daud, lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan, mendirikan rumah bagi nama TUHAN, Allahku, 8 tetapi
kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke firman TUHAN datang kepadaku, demikian: Telah kautanah. 22 Berkatalah Daud kepada Ornan: ”Berikanlah ke- tumpahkan sangat banyak darah dan telah kaulakukan
padaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di peperangan yang besar; engkau tidak akan mendirikan rusini mezbah bagi TUHAN; baiklah berikan itu kepadaku mah bagi nama-Ku, sebab sudah banyak darah kautumdengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa pahkan ke tanah di hadapan-Ku. 9 Sesungguhnya, seorakyat.” 23 Jawab Ornan kepada Daud: ”Ambillah, dan ba- rang anak laki-laki akan lahir bagimu; ia akan menjadi
iklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruLihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran dan niakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di seeretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar dan gandum keliling. Ia akan bernama Salomo; sejahtera dan sentosa
untuk korban sajian, semuanya itu kuberikan.” 24 Tetapi akan Kuberikan atas Israel pada zamannya. 10 Dialah yang
berkatalah raja Daud kepada Ornan: ”Bukan begitu, me- akan mendirikan rumah bagi nama-Ku dan dialah yang
lainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab akan menjadi anak-Ku dan Aku akan menjadi Bapanya;
aku tidak mau mengambil milikmu untuk TUHAN dan ti- Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya atas Israel
dak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak sampai selama-lamanya. 11 Maka sekarang, hai anakku,
membayar apa-apa.” 25 Maka Daud memberikan kepada TUHAN kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berOrnan sebagai bayaran tempat itu emas seberat enam ra- hasil mendirikan rumah TUHAN, Allahmu, seperti yang
tus syikal. 26 Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi difirmankan-Nya mengenai engkau. 12 Hanya, TUHAN kiTUHAN, mempersembahkan korban bakaran dan korban ranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian
keselamatan dan memanggil TUHAN. Maka TUHAN men- dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Isjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas me- rael, supaya engkau memelihara Taurat TUHAN, Allahmu.
zbah korban bakaran itu. 27 Lalu berfirmanlah TUHAN 13 Maka engkau akan berhasil, jika engkau melakukan dekepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ngan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang
ke dalam sarungnya. 28 Pada waktu itu juga Daud mem- diperintahkan TUHAN kepada Musa untuk orang Israel.
persembahkan korban di sana, ketika ia melihat, bahwa Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan
TUHAN telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, janganlah tawar hati. 14 Sesungguhnya, sekalipun dalam
orang Yebus itu. 29 Kemah Suci, yang dibuat Musa di pa- kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah TUHAN
dang gurun, dan mezbah korban bakaran pada waktu itu itu seratus ribu talenta emas dan sejuta talenta perak dan
ada di bukit pengorbanan di Gibeon, 30 tetapi Daud tidak sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak
berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk me- tertimbang; juga aku telah menyediakan kayu dan batu.
nanyakan petunjuk-Nya, sebab ia takut kepada pedang Tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. 15 Lagipula engmalaikat TUHAN itu.
kau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahatpemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu dan orangorang yang ahli dalam segala macam pekerjaan 16 emas,
Lalu berkatalah Daud: ”Di sinilah rumah TUHAN,
perak, tembaga dan besi, yang tidak terhitung banyaknya.
Allah kita, dan di sinilah mezbah untuk korban bakaran
Mulailah bekerja! TUHAN kiranya menyertai engkau!”
2
orang Israel.” Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang 17
Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar
asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkanIsrael itu untuk memberi bantuan kepada Salomo, anaknya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang
nya, katanya: 18 ”Bukankah TUHAN, Allahmu, menyertai
akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. 3 Selanjutnya
kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke seDaud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku
gala penjuru. Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk
bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat
negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk
4
banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan
ke hadapan TUHAN dan kepada umat-Nya. 19 Maka sekakayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang
rang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari TUHAN,
Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras
Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus TUHAN,
5
bagi Daud. Karena pikir Daud: ”Salomo, anakku, ma-
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Allah, supaya tabut perjanjian TUHAN dan perkakas ku- rumah TUHAN. 25 Sebab Daud telah berkata: ”TUHAN,
dus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didi- Allah Israel, telah mengaruniakan keamanan kepada umatrikan bagi nama TUHAN.”
Nya, dan Ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya.
26
Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat Bait Suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibaSetelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka
dah di situ.” -- 27 Sebab sesuai dengan titah Daud yang bediangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. 2 Ia menglakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi
umpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan
ialah yang berumur dua puluh tahun ke atas. -- 28 ”Tugas
orang-orang Lewi. 3 Lalu dihitunglah orang-orang Lewi,
mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyeyang berumur tiga puluh tahun ke atas, dan jumlah oranglenggarakan ibadah di rumah TUHAN, mengawasi pelaorang mereka, dihitung satu demi satu, ada tiga puluh
taran, bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus serta
delapan ribu orang. 4 --”Dari orang-orang ini dua puluh
melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah
empat ribu orang harus mengawasi pekerjaan di rumah
di rumah Allah. 29 Juga mereka harus menyediakan saTUHAN; enam ribu orang harus menjadi pengatur dan hajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti
kim; 5 empat ribu orang menjadi penunggu pintu gerbang;
tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas pangdan empat ribu orang menjadi pemuji TUHAN dengan
gangan, apa yang teraduk dan segala sukatan dan ukuran.
alat-alat musik yang telah kubuat untuk melagukan puji- 30
Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan
pujian,” kata Daud. 6 Juga Daud membagi-bagi mereka
puji-pujian bagi TUHAN setiap pagi, demikian juga pada
dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson,
waktu petang 31 dan pada waktu mempersembahkan seKehat dan Merari. 7 Termasuk orang Gerson ialah Ladan
gala korban bakaran kepada TUHAN, pada hari-hari Sadan Simei. 8 Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kebat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah
pala, serta Zetam dan Yoel, tiga orang. 9 Anak-anak Simei
yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka,
ialah Selomit, Haziel dan Haran, tiga orang; orang-orang
sebagai tugas tetap di hadapan TUHAN. 32 Mereka hainilah yang menjadi kepala puak Ladan. 10 Anak-anak
rus melakukan pemeliharaan Kemah Pertemuan serta temSimei ialah Yahat, Ziza, Yeush dan Beria; itulah anakpat kudus dan harus melayani anak-anak Harun, saudaraanak Simei, empat orang. 11 Yahat ialah kepala dan Ziza
saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di ruorang kedua, tetapi Yeush dan Beria tidak mempunyai
mah TUHAN.”
banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak
dengan satu jabatan. 12 Anak-anak Kehat ialah Amram,
Yizhar, Hebron dan Uziel, empat orang. 13 Anak-anak
Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. AnakAmram ialah Harun dan Musa; Harun ditunjuk untuk anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. 2 Tetapi
mengurus apa yang maha kudus, dia dan keturunannya, Nadab dan Abihu mati lebih dahulu dari pada ayah mereka
sampai selama-lamanya, untuk membakar korban di ha- dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang medapan TUHAN, untuk melayani Dia dan untuk memberi megang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. 3 Daud,
berkat demi nama-Nya, sampai selama-lamanya. 14 Anak- bersama-sama Zadok dari bani Eleazar dan Ahimelekh
anak Musa, abdi Allah itu, digolongkan kepada suku Lewi. dari bani Itamar, membagi-bagi mereka menurut jabatan
15
Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. 16 Anak Ger- mereka dalam penyelenggaraan ibadah. 4 Lalu ternyata
som ialah Sebuel, seorang kepala. 17 Anak Eliezer ialah bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak keRehabya, seorang kepala; Eliezer tidak mempunyai anak- pala kaum dari pada di antara keturunan Itamar, sebab itu
anak lain, tetapi anak-anak Rehabya luar biasa banyaknya. orang membagi-bagi mereka sebagai berikut: untuk bani
18
Anak Yizhar ialah Selomit, seorang kepala. 19 Anak-anak Eleazar enam belas orang kepala puak, tetapi untuk bani
Hebron ialah Yeria, seorang kepala, Amarya, anak yang Itamar delapan orang kepala puak. 5 Dan orang membagikedua, Yahaziel, anak yang ketiga dan Yekameam, anak bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan
yang keempat. 20 Anak-anak Uziel ialah Mikha, seorang perbedaan, sebab ada ”pemimpin-pemimpin kudus” dan
kepala, dan Yisia, anak yang kedua. 21 Anak-anak Merari ”pemimpin-pemimpin Allah”, baik di antara keturunan
ialah Mahli dan Musi. Anak-anak Mahli ialah Eleazar dan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. 6 Dan SeKish. 22 Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak maya bin Netaneel, panitera itu, seorang Lewi, menulis
laki-laki, hanya anak perempuan, lalu anak-anak Kish, sa- nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar,
udara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi isteri. imam Zadok, Ahimelekh bin Abyatar dan di depan kepala23
Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder dan Yeremot, tiga kepala puak para imam dan orang Lewi; setiap kali satu
orang. 24 Itulah bani Lewi menurut puak mereka, kepala- puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak
kepala puak mereka, pada waktu mereka dicatat seorang- dari Itamar. 7 Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib;
seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi yang kedua pada Yedaya; 8 yang ketiga pada Harim; yang
orang, yang berumur dua puluh tahun atau lebih, mere- keempat pada Seorim; 9 yang kelima pada Malkia; yang
kalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di keenam pada Miyamin; 10 yang ketujuh pada Hakos; yang
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kedelapan pada Abia; 11 yang kesembilan pada Yesua; yang
kesepuluh pada Sekhanya; 12 yang kesebelas pada Elyasib;
yang kedua belas pada Yakim; 13 yang ketiga belas pada
Hupa; yang keempat belas pada Yesebeab; 14 yang kelima
belas pada Bilga; yang keenam belas pada Imer; 15 yang
ketujuh belas pada Hezir; yang kedelapan belas pada Hapizes; 16 yang kesembilan belas pada Petahya; yang kedua puluh pada Yehezkel; 17 yang kedua puluh satu pada Yakhin;
yang kedua puluh dua pada Gamul; 18 yang kedua puluh
tiga pada Delaya; yang kedua puluh empat pada Maazya.
19
Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah
setelah mereka masuk rumah TUHAN, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan
Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan
kepadanya oleh TUHAN, Allah Israel. 20 Golongan yang
masih tinggal dari bani Lewi, dari anak-anak Amram ialah
Subael, dari anak-anak Subael ialah Yehdeya; 21 dari anakanak Rehabya ialah Yisia, seorang kepala; 22 dari orang Yizhar ialah Selomot; dari anak-anak Selomot ialah Yahat.
23
Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala, Amarya,
anak yang kedua, Yahaziel, anak yang ketiga, dan Yekameam, anak yang keempat. 24 Anak Uziel ialah Mikha;
dari anak-anak Mikha ialah Samir. 25 Saudara Mikha ialah
Yisia; dari anak-anak Yisia ialah Zakharia. 26 Keturunan
Merari ialah Mahli dan Musi, juga anak-anak Yaazia, anaknya. 27 Keturunan Merari dari pihak Yaazia, anaknya, ialah Syoham, Zakur dan Hibri. 28 Dari Mahli ialah Eleazar; dia ini tidak mempunyai anak. 29 Dari Kish: anak
Kish, yakni Yerahmeel. 30 Anak-anak Musi ialah Mahli,
Eder dan Yerimot. Itulah bani Lewi menurut puak mereka. 31 Mereka inipun, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang undi di depan
raja Daud, di depan Zadok, Ahimelekh dan para kepala
puak, para imam dan orang Lewi. Dalam hal ini seorang
kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil.
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13. 1 TAWARIKH
laki-laki dan tiga orang anak perempuan. 6 Mereka ini
sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada
waktu menyanyikan nyanyian di rumah TUHAN dengan
diiringi ceracap, gambus dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan
bani Asaf, Yedutun dan Heman. 7 Jumlah mereka bersamasama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi
untuk TUHAN--mereka sekalian adalah ahli seni--ada dua
ratus delapan puluh delapan orang. 8 Tua dan muda, guru
dan murid, membuang undi mengenai tugasnya. 9 Lalu
jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf; undian yang kedua pada Gedalya dengan saudara-saudaranya
dan anak-anaknya, dua belas orang; 10 undian yang ketiga pada Zakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya,
dua belas orang; 11 undian yang keempat pada Yizri, anakanaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 12 undian
yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudarasaudaranya, dua belas orang; 13 undian yang keenam pada
Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas
orang; 14 undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya
dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 15 undian yang
kedelapan pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya,
dua belas orang; 16 undian yang kesembilan pada Matanya,
anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
17
undian yang kesepuluh pada Simei, anak-anaknya dan
saudara-saudaranya, dua belas orang; 18 undian yang kesebelas pada Azareel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya,
dua belas orang; 19 undian yang kedua belas pada Hasabya,
anak-anaknya dan saudara-saudaranya dua belas orang;
20
undian yang ketiga belas pada Subael, anak-anaknya
dan saudara-saudaranya dua belas orang; 21 undian yang
keempat belas pada Matica, anak-anaknya dan saudarasaudarany dua belas orang; 22 undian yang kelima belas
pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudarany dua
belas orang; 23 undian yang keenam belas pada Hananya,
anak-anaknya dan saudara-saudarany dua belas orang; 24 undian
yang ketujuh belas pada Yosbekasa, anak-anaknya dan
saudara-saudaranya, dua belas orang; 25 undian yang kedelapan belas pada Hanani, anak-anaknya dan saudarasaudaranya, dua belas orang; 26 undian yang kesembilan
belas pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya,
dua belas orang; 27 undian yang kedua puluh pada Eliata,
anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
28
undian yang kedua puluh satu pada Hotir, anak-anaknya
dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 29 undian yang
kedua puluh dua pada Gidalti, anak-anaknya dan saudarasaudaranya, dua belas orang; 30 undian yang kedua puluh
tiga pada Mahaziot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya,
dua belas orang; 31 undian yang kedua puluh empat pada
Romamti-Ezer, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua
belas orang.

Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima
menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anakanak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi,
gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut: 2 dari anak-anak Asaf
ialah Zakur, Yusuf, Netanya dan Asarela, anak-anak Asaf
di bawah pimpinan Asaf, yang bernubuat dengan petunjuk
raja. 3 Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun: Gedalya,
Zeri, Yesaya, Simei, Hasabya dan Matica, enam orang, di
bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat
dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur
dan puji-pujian bagi TUHAN. 4 Dari Heman ialah anakanak Heman: Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Yosbekasa,
Maloti, Hotir dan Mahaziot. 5 Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah
Tentang rombongan para penunggu pintu: dari orang
untuk meninggikan tanduk kekuatannya; sebab Allah telah memberikan kepada Heman empat belas orang anak Korah ialah Meselemya bin Kore dari keturunan Ebyasaf.
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Meselemya mempunyai anak-anak, yakni Zakharia, anak Uziel 24 adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi
sulung, Yediael, anak yang kedua, Zebaja, anak yang ke- kepala perbendaharaan. 25 Sanak saudara Sebuel melalui
tiga, Yatniel, anak yang keempat, 3 Elam, anak yang ke- Eliezer ialah Rehabya, anak Eliezer, dan Yesaya, anak Relima, Yohanan, anak yang keenam, Elyoenai, anak yang habya, dan Yoram, anak Yesaya, dan Zikhri, anak Yoram,
ketujuh. 4 Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Se- dan Selomit, anak Zikhri. 26 Selomit ini beserta sanak saumaya, anak sulung, Yozabad, anak yang kedua, Yoah, anak daranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus
yang ketiga, Sakhar, anak yang keempat, Netaneel, anak yang telah dikuduskan oleh raja Daud dan oleh para keyang kelima, 5 Amiel, anak yang keenam, Isakhar, anak pala puak dan para pemimpin pasukan seribu dan pasukan
yang ketujuh dan Peuletai, anak yang kedelapan, sebab seratus dan para panglima. 27 Mereka telah menguduskanAllah telah memberkati dia. 6 Bagi Semaya, anak Obed- nya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah
Edom itu, lahir anak-anak. Mereka memegang pemerin- TUHAN. 28 Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, petahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah lihat itu, oleh Saul bin Kish, oleh Abner bin Ner dan oleh
pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. 7 Anak-anak Se- Yoab, anak Zeruya, ya segala barang yang dikuduskan
maya ialah Otni, Refael, Obed dan Elzabad serta saudara- ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudasaudaranya, yakni Elihu dan Semakhya, orang-orang ga- ranya. 29 Dari orang Yizhar adalah Kenanya beserta anakgah perkasa. 8 Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed- anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi
Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara- pengatur dan hakim. 30 Dari orang Hebron adalah Hasasaudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, bya beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa,
cakap untuk pekerjaan itu, enam puluh dua orang jumlah- seribu tujuh ratus orang jumlahnya, yang diserahi urusan
nya dari Obed-Edom. 9 Dan Meselemya mempunyai de- pemerintahan Israel di sebelah barat sungai Yordan dalapan belas orang anak dan saudara, orang-orang yang lam segala urusan untuk TUHAN dan segala pekerjaan ungagah perkasa. 10 Hosa dari bani Merari mempunyai anak- tuk raja. 31 Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi
anak, yakni Simri, seorang kepala--sebab sekalipun ia bukan kepala. Tentang orang Hebron, mengenai keturunannya
anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala- dan puaknya, dalam tahun keempat puluh zaman peme- 11 Hilkia, anak yang kedua, Tebalya, anak yang ketiga dan rintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka dan
Zakharia, anak yang keempat. Semua anak dan saudara ternyata, bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan
Hosa itu ada tiga belas orang. 12 Rombongan-rombongan yang gagah perkasa di Yaezer-Gilead. 32 Sanak saudara Yepara penunggu pintu itu, yang dibagi menurut kepala kaum, ria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak
mempunyai tugas melayani di rumah TUHAN, sama se- ada dua ribu tujuh ratus orang. Mereka itu diangkat raja
perti saudara-saudara sesuku mereka. 13 Untuk setiap pintu Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad dan suku Magerbang mereka membuang undi, menurut puak-puak me- nasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah
dan segala perkara untuk raja.
reka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. 14 Undian
untuk pintu timur jatuh pada Selemya; selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakharia, anaknya, seorang peAdapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak,
nasihat yang berakal budi, lalu jatuhlah undiannya unpara
panglima
pasukan seribu dan pasukan seratus dan
tuk pintu utara. 15 Bagi Obed-Edom ialah pintu selatan
para
pengatur
yang
melayani raja dalam segala hal mengedan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. 16 Bagi Sunai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan
pim dan Hosa ialah pintu barat beserta Pintu Gerbang
demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumSyalekhet di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu dilah dua puluh empat ribu orang. 2 Yang mengepalai romtaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. 17 Di sebongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin
belah timur ada enam orang setiap hari, di sebelah utara
Zabdiel dan dalam rombongannya ada dua puluh empat
ada empat orang setiap hari, di sebelah selatan ada empat
ribu orang. 3 Ia dari bani Peres dan mengepalai semua
orang setiap hari, tetapi pada gudang perlengkapan selalu
panglima untuk bulan yang pertama. 4 Yang mengepalai
ada dua orang; 18 pada Parbar di sebelah barat: empat
rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, orang Ahohi, seorang di jalan raya dan dua orang pada Parbar. 19 Itulah
dang pemimpin rombongannya yang berjumlah dua puluh
rombongan-rombongan para penunggu pintu dari bani Koempat ribu orang, adalah Miklot. 5 Panglima yang ketiga
rah dan dari bani Merari. 20 Orang-orang Lewi, saudarauntuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala
saudara sesuku mereka, yang mengawasi perbendaharaan
Yoyada, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat
rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barangribu orang. 6 Benaya ini adalah seorang dari ketiga puluh
barang kudus; 21 bani Ladan, yakni keturunan Gerson mepahlawan dan mengepalai ketiga puluh orang itu, tetapi
lalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala
yang
memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabad,
puak. 22 Keturunan Yehiel, yakni Zetam dan Yoel, sauda7
Yang keempat untuk bulan yang keempat ialah
anaknya.
ranya, mengawasi perbendaharaan rumah TUHAN. 23 Dari
Asael, saudara Yoab, kemudian ia digantikan oleh Zebaja,
orang Amram, orang Yizhar, orang Hebron dan orang
anaknya, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat
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ribu orang. 8 Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah
Samhut orang Yizrah, panglima itu, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 9 Yang keenam
untuk bulan yang keenam ialah Ira anak Ikesh orang Tekoa dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu
orang. 10 Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles, orang Peloni, dari bani Efraim, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 11 Yang kedelapan
untuk bulan yang kedelapan ialah Sibkhai, orang Husa dari
orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada dua puluh
empat ribu orang. 12 Yang kesembilan untuk bulan yang
kesembilan ialah Abiezer, orang Anatot itu, dari bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat
ribu orang. 13 Yang kesepuluh untuk bulan yang kesepuluh ialah Maharai, orang Netofa dari orang Zerah itu, dan
dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang.
14
Yang kesebelas untuk bulan yang kesebelas ialah Benaya,
orang Piraton, dari bani Efraim, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 15 Yang kedua belas
untuk bulan yang kedua belas ialah Heldai, orang Netofa
itu, keturunan Otniel, dan dalam rombongannya ada dua
puluh empat ribu orang. 16 Yang mengepalai suku-suku Israel: untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikhri sebagai
pemimpin; untuk orang Simeon ialah Sefaca bin Maakha;
17
untuk suku Lewi ialah Hasabya bin Kemuel; untuk keturunan Harun ialah Zadok; 18 untuk suku Yehuda ialah
Elihu, salah seorang saudara Daud; untuk suku Isakhar
ialah Omri bin Mikhael; 19 untuk suku Zebulon ialah Yismaya bin Obaja; untuk suku Naftali ialah Yerimot bin
Azriel; 20 untuk bani Efraim ialah Hosea bin Azazya; untuk
setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya; 21 untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Zakharia; untuk suku Benyamin ialah Yaasiel bin Abner; 22 untuk
suku Dan ialah Azareel bin Yeroham. Itulah para kepala
suku-suku Israel. 23 Daud tidak menghitung jumlah orangorang yang berumur dua puluh tahun ke bawah, sebab
TUHAN telah menjanjikan untuk membuat orang Israel
sebanyak bintang-bintang di langit. 24 Memang Yoab, anak
Zeruya, telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa
murka; dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan
dalam kitab sejarah raja Daud. 25 Yang mengawasi persediaan raja ialah Azmawet bin Adiel dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa
dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin
Uzia. 26 Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Ezri bin Kelub. 27 Yang
mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei, orang Rama.
Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi, orang Syifmi. 28 Yang mengawasi pohonpohon zaitun dan pohon-pohon ara di Daerah Bukit ialah Baal-Hanan, orang Gederi; yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. 29 Yang mengawasi lembu sapi
yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai, orang Sa-
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ron; yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah
Safat bin Adlai. 30 Yang mengawasi unta-unta ialah Obil,
orang Ismael; yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdeya, orang Meronot. 31 Yang mengawasi kambing
domba ialah Yazis, orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah
para pengawas harta milik raja Daud. 32 Yonatan, saudara
ayah Daud, adalah penasihat; dia seorang cerdas dan ahli
kitab. Yehiel bin Hakhmoni membantu anak-anak raja.
33
Ahitofel adalah penasihat raja; Husai, orang Arki, adalah sahabat raja. 34 Yang menggantikan Ahitofel kemudian
ialah Yoyada bin Benaya dan Abyatar. Panglima raja ialah Yoab.
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Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan seribu dan kepala pasukan seratus, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anakanaknya; bersama-sama mereka juga para pegawai istana
dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. 2 Lalu berdirilah raja Daud dan berkata: ”Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku! Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut
perjanjian TUHAN dan untuk tumpuan kaki Allah kita;
juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. 3 Tetapi Allah telah berfirman kepadaku: Engkau
tidak akan mendirikan rumah bagi nama-Ku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah.
4
Namun TUHAN, Allah Israel, telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selamalamanya; sebab Ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara
anak-anak ayahku Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. 5 Dan dari antara
anak-anakku sekalian--sebab banyak anak telah dikaruniakan TUHAN kepadaku--Ia telah memilih anakku Salomo
untuk duduk di atas takhta pemerintahan TUHAN atas
Israel. 6 Ia telah berfirman kepadaku: Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumah-Ku dan pelataran-Ku
sebab Aku telah memilih dia menjadi anak-Ku dan Aku
akan menjadi bapanya. 7 Dan Aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturan-Ku seperti sekarang ini. 8 Maka sekarang, di depan mata seluruh Israel,
jemaah TUHAN, dan dengan didengar Allah kita, aku
berkata kepadamu: Peliharalah dan tuntutlah segala perintah TUHAN, Allahmu, supaya kamu tetap menduduki
negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selamalamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. 9 Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan dengan rela
hati, sebab TUHAN menyelidiki segala hati dan mengerti
segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka
Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau mening-

339
galkan Dia maka Ia akan membuang engkau untuk selama- melainkan untuk TUHAN Allah. 2 Dengan segenap kenya. 10 Camkanlah sekarang, sebab TUHAN telah memilih mampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah
engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak unkudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu.” 11 Lalu tuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang
Daud menyerahkan kepada Salomo, anaknya, rencana ba- tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk
ngunan dari balai Bait Suci dan ruangan-ruangannya, dari barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata
perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarnadalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat
12
Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya meng- banyak pualam. 3 Lagipula oleh karena cintaku kepada ruenai pelataran rumah TUHAN, dan bilik-bilik di sekeliling- mah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang
nya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allahtelah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memdan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang ku- berikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kedus; 13 mengenai rombongan-rombongan para imam dan punyaanku sendiri 4 tiga ribu talenta emas dari emas Ofir
para orang Lewi dan mengenai segala pekerjaan untuk iba- dan tujuh ribu talenta perak murni untuk menyalut dindah di rumah TUHAN dan segala perkakas untuk ibadah ding ruangan, 5 yakni emas untuk barang-barang emas dan
di rumah TUHAN. 14 Juga ia memberikan emas seberat perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang
yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap iba- dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari
dah; dan diberikannya perak seberat yang diperlukan un- ini yang rela memberikan persembahan kepada TUHAN?”
tuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, 15 yakni 6 Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan
sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya
para kepala pasukan seribu dan pasukan seratus dan para
yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya.
dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak sebe- 7 Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah lima
rat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu- ribu talenta emas dan sepuluh ribu dirham, sepuluh ribu
lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil da- talenta perak dan delapan belas ribu talenta tembaga serta
lam ibadah. 16 Kemudian diberikannya sejumlah emas un- seratus ribu talenta besi. 8 Siapa yang mempunyai batu
tuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak un- permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson
tuk meja-meja dari perak; 17 selanjutnya emas murni un- itu, untuk perbendaharaan rumah TUHAN. 9 Bangsa itu
tuk garpu-garpu, dan bokor-bokor penyiraman dan kendi- bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab
kendi, juga untuk piala-piala dari emas seberat yang di- dengan tulus hati mereka memberikan persembahan superlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari karela kepada TUHAN; juga raja Daud sangat bersukaperak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala; 18 juga cita. 10 Lalu Daud memuji TUHAN di depan mata segeemas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan nap jemaah itu. Berkatalah Daud: ”Terpujilah Engkau, ya
seberat yang diperlukan dan emas untuk pembentukan ke- TUHAN, Allahnya bapa kami Israel, dari selama-lamanya
reta yang menjadi tumpangan kedua kerub, yang meng- sampai selama-lamanya. 11 Ya TUHAN, punya-Mulah keembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian besaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keaTUHAN. 19 Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang di- gungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi!
ilhamkan kepadaku oleh TUHAN, yang berisi petunjuk Ya TUHAN, punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang tertentang segala pelaksanaan rencana itu. 20 Lalu berkata- tinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. 12 Sebab
lah Daud kepada Salomo, anaknya: ”Kuatkan dan teguh- kekayaan dan kemuliaan berasal dari pada-Mu dan Engkanlah hatimu, dan lakukanlah itu; janganlah takut dan kaulah yang berkuasa atas segala-galanya; dalam tanganjanganlah tawar hati, sebab TUHAN Allah, Allahku, me- Mulah kekuatan dan kejayaan; dalam tangan-Mulah kuasa
nyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan mening- membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. 13 Sekarang,
galkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji
rumah Allah selesai. 21 Sesungguhnya, rombongan para nama-Mu yang agung itu. 14 Sebab siapakah aku ini dan
imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan
ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari pada-Mulah
yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu eng- segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan
kau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuh- yang kami berikan kepada-Mu. 15 Sebab kami adalah orang
asing di hadapan-Mu dan orang pendatang sama seperti senya ada di bawah perintahmu.”
mua nenek moyang kami; sebagai bayang-bayang hari-hari
kami di atas bumi dan tidak ada harapan. 16 Ya TUHAN,
Berkatalah raja Daud kepada segenap jemaah itu:
Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami
”Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah
sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi namamasih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerMu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri dan punyajaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu,
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Mulah segala-galanya. 17 Aku tahu, ya Allahku, bahwa
Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka akupun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu
yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan
sukarela kepada-Mu dengan sukacita. 18 Ya TUHAN, Allah
Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah
untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang
demikian ini dan tetaplah tujukan hati mereka kepadaMu. 19 Dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang
tulus sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan
peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya
dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan.”
20
Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu:
”Pujilah kiranya TUHAN, Allahmu!” Maka segenap jemaah
itu memuji TUHAN, Allah nenek moyang mereka, kemudian mereka berlutut dan sujud kepada TUHAN dan kepada raja. 21 Keesokan harinya mereka mempersembahkan
korban sembelihan dan korban bakaran kepada TUHAN,
yakni seribu ekor lembu, seribu ekor domba jantan dan seribu ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya
dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel.
22
Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan
TUHAN dengan sukacita yang besar, kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo, anak Daud, sebagai
raja dan mengurapi dia bagi TUHAN sebagai raja dan Zadok sebagai imam. 23 Kemudian duduklah Salomo sebagai
raja menggantikan Daud, ayahnya, di atas takhta yang
ditetapkan TUHAN; ia mendapat kemujuran, sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. 24 Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak raja Daud
mengakui kekuasaan raja Salomo. 25 TUHAN membuat
Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan
mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. 26 Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. 27 Ia memerintah atas orang
Israel selama empat puluh tahun; di Hebron ia memerintah
tujuh tahun dan di Yerusalem ia memerintah tiga puluh
tiga tahun. 28 Kemudian matilah ia pada waktu telah putih
rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan, kemudian naik rajalah Salomo, anaknya, menggantikan dia. 29 Sesungguhnya, riwayat raja Daud dari awal
sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu,
dan dalam riwayat nabi Natan, dan dalam riwayat Gad,
pelihat itu, 30 beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan
dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain.
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2 Tawarikh

1Salomo, anak Daud, menjadi kuat dalam kedudukannya

pada raja-raja sesudah engkau.” 13 Lalu pulanglah Salomo
dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan
Kemah Pertemuan, ke Yerusalem dan ia memerintah atas
Israel. 14 Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan
orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai seribu empat ratus kereta dan dua belas ribu orang berkuda, yang
semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat
raja di Yerusalem. 15 Raja membuat banyaknya emas dan
perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di Daerah Bukit. 16 Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe; saudagar-saudagar raja membelinya
dari Kewe dengan harga pasar. 17 Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai enam ratus syikal
perak, dan seekor kuda sampai seratus lima puluh syikal;
dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu
kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram.

sebagai raja; TUHAN, Allahnya, menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. 2 Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala
pasukan seribu dan pasukan seratus, kepada para hakim
dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para
kepala puak. 3 Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di
Gibeon, sebab di situlah Kemah Pertemuan Allah yang
dibuat Musa, hamba TUHAN itu, di padang gurun. 4 -Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari KiryatYearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, -sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. 5 Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezaleel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan Kemah
Suci TUHAN. Maka ke sanalah Salomo dan jemaah itu
meminta petunjuk TUHAN. 6 Salomo mempersembahkan
korban di sana di hadapan TUHAN di atas mezbah temSalomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rubaga yang di depan Kemah Pertemuan itu; ia mempersembahkan seribu korban bakaran di atasnya. 7 Pada malam mah bagi nama TUHAN dan suatu istana kerajaan bagi
itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan ber- dirinya sendiri. 2 Dan Salomo mengerahkan tujuh puluh
firman kepadanya: ”Mintalah apa yang hendak Kuberikan ribu kuli, delapan puluh ribu tukang pahat di pegunungan,
kepadamu.” 8 Berkatalah Salomo kepada Allah: ”Engkau- dan tiga ribu enam ratus mandur untuk mengawasi melah yang telah menunjukkan kasih setia-Mu yang besar reka itu. 3 Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram,
kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku men- raja negeri Tirus, dengan pesan: ”Perbuatlah terhadap
jadi raja menggantikan dia. 9 Maka sekarang, ya TUHAN aku seperti yang kauperbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia
Allah, tunjukkanlah keteguhan janji-Mu kepada Daud, ayahku,
sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di
atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. situ. 4 Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah
10
Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, su- bagi nama TUHAN, Allahku, untuk menguduskannya bagi
paya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa Dia, supaya di hadapan-Nya dibakar ukupan dari wangiini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umat-Mu yang wangian, tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban
besar ini?” 11 Berfirmanlah Allah kepada Salomo: ”Oleh bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada
karena itu yang kauingini dan engkau tidak meminta ke- hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaankayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, perayaan yang ditetapkan TUHAN, Allah kami, sebab sedan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya muanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selamaengkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk da- lamanya. 5 Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus bepat menghakimi umat-Ku yang atasnya Aku telah mera- sar, sebab Allah kami lebih besar dari segala allah. 6 Tetapi
jakan engkau, 12 maka kebijaksanaan dan pengertian itu di- siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia, seberikan kepadamu; selain itu Aku berikan kepadamu keka- dangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala layaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum per- ngitpun tidak dapat memuat Dia? Dan siapakah aku ini,
nah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapan-
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Nya? 7 Maka sekarang, kirimlah kepadaku seorang yang
ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu
muda, kain kirmizi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada
padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk
ayahku Daud. 8 Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar
dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu, bahwa
hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon.
Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hambahambamu 9 untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu,
sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan
mentakjubkan. 10 Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon kuberikan gandum dua puluh ribu kor, jelai
dua puluh ribu kor, anggur dua puluh ribu bat dan minyak dua puluh ribu bat, sebagai bahan makanan bagi
hamba-hambamu itu.” 11 Dan Huram, raja negeri Tirus,
mengirim surat balasan kepada Salomo, yang berbunyi:
”Karena TUHAN mengasihi umat-Nya, Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka.” 12 Lalu Huram melanjutkan: ”Terpujilah TUHAN, Allah orang Israel, yang
menjadikan langit dan bumi, karena Ia telah memberikan
kepada raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh
akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu
rumah bagi TUHAN dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri! 13 Maka sekarang aku mengirim seorang ahli,
yang penuh pengertian, yakni Huram Abi, 14 anak seorang
perempuan dari bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus.
Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu,
kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus dan
kain kirmizi, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran
dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu,
tuanku Daud. 15 Baiklah sekarang tuanku kirim kepada
hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu. 16 Dan kami akan
menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau
perlukan dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit
melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem.” 17 Lalu Salomo menghitung semua
orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel sama
seperti yang pernah dilakukan Daud, ayahnya. Maka terdapatlah seratus lima puluh tiga ribu enam ratus orang.
18
Dan dari antara mereka, tujuh puluh ribu orang dijadikannya kuli, delapan puluh ribu orang tukang pahat di
pegunungan, dan tiga ribu enam ratus orang mandur yang
harus menyuruh orang-orang itu bekerja.

3

Salomo mulai mendirikan rumah TUHAN di Yerusalem di gunung Moria, di mana TUHAN menampakkan
diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan
Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu.
2
Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua,
pada tahun keempat pemerintahannya. 3 Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah:
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panjangnya enam puluh hasta, menurut ukuran hasta yang
lama dan lebarnya dua puluh hasta. 4 Balai di sebelah
depan ruang besar rumah itu, panjangnya dua puluh hasta,
menurut lebar rumah itu, dan tingginya seratus dua puluh
hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni.
5
Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu
disaputnya dengan emas tua; kemudian dipasangnya pohon korma dan untaian rantai di atasnya. 6 Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas Parwaim. 7 Demikianlah
ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dindingdindingnya dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas
dan pada dinding-dindingnya diukirkannya kerub. 8 Kemudian
ia membuat ruang maha kudus; panjangnya dua puluh
hasta, menurut lebar rumah itu, dan lebarnya dua puluh hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua
seberat enam ratus talenta; 9 berat paku-paku lima puluh
syikal emas. Juga kamar-kamar atas disaputnya dengan
emas. 10 Ia membuat dua kerub berupa pahatan di ruang
maha kudus dan melapisinya dengan emas. 11 Sayap kerubkerub itu seluruhnya dua puluh hasta panjangnya; sayap
yang sebelah kerub yang satu lima hasta panjangnya dan
menyentuh dinding ruang, sedang sayapnya yang sebelah
lagi juga lima hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerub yang lain. 12 Begitu pula sayap kerub yang lain itu
lima hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang, sedang sayapnya yang sebelah lagi juga lima hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerub yang pertama.
13
Jadi sayap kedua kerub itu membentang sepanjang dua
puluh hasta, sedang kedua kerub itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. 14 Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain
kirmizi dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. 15 Di depan rumah itu dibuatnya dua tiang, yang
tingginya tiga puluh lima hasta, dengan ganja di kepalanya masing-masing setinggi lima hasta. 16 Lalu dibuatnya
untaian rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas
kepala tiang-tiang itu, dan dibuatnya seratus buah delima
yang dipasangnya pada untaian rantai itu. 17 Tiang-tiang
itu didirikannya di depan Bait Suci, yang satu di sebelah
kanan dan yang lain di sebelah kiri; tiang kanan dinamainya Yakhin, dan tiang kiri Boas.

4

Lalu ia membuat mezbah tembaga yang dua puluh
hasta panjangnya, dan dua puluh hasta lebarnya dan sepuluh hasta tingginya. 2 Kemudian dibuatnyalah ”laut”
tuangan yang sepuluh hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, lima hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang tiga puluh hasta panjangnya. 3 Di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilinginya sama sekali, sepuluh dalam sehasta, merangkum ”laut” itu berkeliling; lembu itu dua jajar, dituang
setuangan dengan bejana itu. 4 ”Laut” itu menumpang di
atas dua belas lembu, tiga menghadap ke utara dan tiga
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menghadap ke barat, tiga menghadap ke selatan dan tiga haraan rumah Allah. 2 Pada waktu itu Salomo menyuruh
menghadap ke timur; ”laut” itu menumpang di atasnya, para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin
sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. 5 Tebal puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem, untuk meng”laut” itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, angkut tabut perjanjian TUHAN dari kota Daud, yaitu
seperti bunga bakung yang berkembang. ”Laut” itu dapat Sion. 3 Maka pada hari raya di bulan ketujuh berkummemuat tiga ribu bat air. 6 Lagipula dibuatnya sepuluh pullah di hadapan raja semua orang Israel. 4 Setelah sebejana pembasuhan dan ditaruhnya lima pada sisi kanan mua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi
dan lima pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan; di mengangkat tabut itu. 5 Mereka mengangkut tabut itu
situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban dan Kemah Pertemuan dan segala barang kudus yang ada
bakaran, sedang ”laut” itu adalah untuk para imam se- dalam kemah itu; semuanya itu diangkut oleh imam-imam
bagai tempat membasuh. 7 Ia membuat sepuluh kandil dan orang-orang Lewi. 6 Tetapi raja Salomo dan segenap
emas sesuai dengan rancangannya dan menaruhnya di da- umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berlam Bait Suci, lima di sebelah kanan dan lima di sebelah diri di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing
kiri. 8 Selanjutnya ia membuat sepuluh meja dan menem- domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terpatkannya di dalam Bait Suci, lima di sebelah kanan dan bilang banyaknya. 7 Kemudian imam-imam membawa talima di sebelah kiri; ia membuat pula seratus bokor pe- but perjanjian TUHAN itu ke tempatnya, di ruang belanyiraman dari emas. 9 Ia membuat juga pelataran para kang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah
imam, halaman besar dan pintu-pintu halaman itu; pintu- sayap kerub-kerub; 8 jadi kerub-kerub itu mengembangkan
pintu itu dilapisinya dengan tembaga. 10 ”Laut” itu di- kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerubtaruhnya pada sisi kanan, arah tenggara. 11 Dan Huram kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya
membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok dan bokor- dari atas. 9 Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangbokor penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan nya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus, yang
pekerjaan yang harus dilakukannya bagi raja Salomo di di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari
rumah Allah, 12 yakni kedua tiang, dengan kedua bulatan luar; dan di situlah tempatnya sampai hari ini. 10 Dalam
ganja di kepala tiang itu, kedua jala-jala yang menutup tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang dikedua bulatan ganja itu; 13 keempat ratus buah delima taruh Musa ke dalamnya di gunung Horeb, ketika TUHAN
untuk kedua jala-jala itu, dua jajar buah delima untuk mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu persatu jala-jala guna menutupi kedua bulatan ganja yang di jalanan mereka keluar dari Mesir. 11 Lalu para imam keatas tiang itu. 14 Juga telah dibuatnya kereta-kereta peno- luar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu
pang dan bejana-bejana pembasuhan yang di atas kereta- itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran
kereta itu; 15 ”laut” yang satu itu dan kedua belas lembu rombongan masing-masing. 12 Demikian pula para penyadi bawahnya. 16 Kuali-kuali, penyodok-penyodok, garpu- nyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yegarpu dan segala perlengkapan lain yang dibuat Huram- dutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. MeAbi bagi raja Salomo untuk rumah TUHAN adalah dari reka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan hatembaga upaman. 17 Raja menuang semuanya itu di Lem- lus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersamabah Yordan di dalam tanah liat antara Sukot dan Zereda. sama seratus dua puluh imam peniup nafiri. 13 Lalu para
18
Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdeyang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah ter- ngarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian
hitung. 19 Salomo membuat juga segala perlengkapan yang dan syukur kepada TUHAN. Mereka menyaringkan suara
ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tem- dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji
pat menaruh roti sajian, 20 lagipula kandil-kandil dari emas TUHAN dengan ucapan: ”Sebab Ia baik! Bahwasanya unmurni dengan pelita-pelitanya, untuk dinyalakan di depan tuk selama-lamanya kasih setia-Nya.” Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah TUHAN, dipenuhi awan, 14 sehingga
ruang belakang sesuai dengan peraturan; 21 kembang-kembangnya,
pelita-pelitanya dan sepit-sepitnya, dari emas, semuanya imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggadari emas murni; 22 pisau-pisaunya, bokor-bokor penyira- rakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan
mannya, cawan-cawannya dan perbaraan-perbaraannya, dari TUHAN memenuhi rumah Allah.
emas murni; juga pintu masuk rumah itu, dan pintu-pintu
yang di sebelah dalam ke tempat maha kudus, dan pintuPada waktu itu berkatalah Salomo: ”TUHAN telah
pintu ke ruang besar Bait Suci, semuanya dari emas.
memutuskan untuk diam dalam kekelaman. 2 Sekarang,
aku telah mendirikan rumah kediaman bagi-Mu, tempat
Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Sa- Engkau menetap selama-lamanya.” 3 Kemudian berpalinglah
lomo untuk rumah TUHAN itu. Kemudian Salomo me- raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang semasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan me- genap jemaah Israel berdiri. 4 Ia berkata: ”Terpujilah
naruh perak, emas dan barang-barang itu dalam perbenda- TUHAN, Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan de-
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ngan tangan-Nya apa yang difirmankan-Nya dengan mulutNya kepada Daud, ayahku, demikian: 5 Sejak Aku membawa umat-Ku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota
yang Kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman nama-Ku,
dan tidak ada orang yang Kupilih untuk menjadi raja
atas umat-Ku Israel. 6 Tetapi kemudian Aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman nama-Ku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umat-Ku Israel. 7 Ketika
Daud, ayahku, bermaksud mendirikan rumah untuk nama
TUHAN, Allah Israel, 8 berfirmanlah TUHAN kepadanya:
Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk nama-Ku,
dan maksudmu itu memanglah baik; 9 hanya, bukanlah
engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak
kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk nama-Ku. 10 Jadi TUHAN telah menepati janji yang telah diucapkan-Nya; aku telah
bangkit menggantikan Daud, ayahku, dan telah duduk
di atas takhta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan
TUHAN; aku telah mendirikan rumah ini untuk nama
TUHAN, Allah Israel, 11 dan telah menempatkan di sana
tabut, yang memuat perjanjian yang telah diikat TUHAN
dengan orang Israel.” 12 Kemudian berdirilah ia di depan
mezbah TUHAN di hadapan segenap jemaah Israel, lalu
menadahkan tangannya; 13 --karena Salomo telah membuat
sebuah mimbar tembaga yang panjangnya lima hasta, lebarnya lima hasta dan tingginya tiga hasta, yang ditaruhnya di halaman--;ia berdiri di atasnya lalu berlutut di
hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit, 14 sambil berkata: ”Ya TUHAN, Allah Israel! Tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di
bumi; Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia
kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya
hidup di hadapan-Mu; 15 Engkau yang tetap berpegang
pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan
yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kaufirmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada
hari ini. 16 Maka sekarang, ya TUHAN, Allah Israel, peliharalah apa yang Kaujanjikan kepada hamba-Mu Daud,
ayahku, dengan berkata: Keturunanmu takkan terputus
di hadapan-Ku dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumKu sama seperti engkau hidup di hadapan-Ku. 17 Maka
sekarang, ya TUHAN, Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kauucapkan kepada hambaMu Daud. 18 Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langitpun tidaklah dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang
kudirikan ini. 19 Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya TUHAN Allahku, dengarkanlah
seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu
ini! 20 Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang
dan malam, terhadap tempat yang Kaukatakan akan men-
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jadi kediaman nama-Mu--dengarkanlah doa yang hambaMu panjatkan di tempat ini. 21 Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini; bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu, dari sorga; dan apabila
Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni.
22
Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya,
dan ia datang bersumpah ke depan mezbah-Mu di dalam rumah ini, 23 maka Engkaupun hendaklah mendengar
dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambaMu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan
menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. 24 Apabila umat-Mu
Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepada-Mu, kemudian mereka berbalik dan mengakui
nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapanMu di rumah ini, 25 maka Engkaupun kiranya mendengar
dari sorga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kauberikan kepada
mereka dan nenek moyang mereka. 26 Apabila langit tertutup, sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa
kepada-Mu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu dan mereka berbalik dari dosanya, sebab
Engkau telah menindas mereka, 27 maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa
hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel, --karena Engkaulah
yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani--dan Engkau kiranya memberikan hujan
kepada tanah-Mu yang telah Kauberikan kepada umat-Mu
menjadi milik pusaka. 28 Apabila ada kelaparan di negeri
ini, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada
tulah atau penyakit apapun, 29 lalu seseorang atau segenap umat-Mu Israel memanjatkan doa dan permohonan
di rumah ini dengan menadahkan tangannya--karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri-- 30 maka Engkaupun kiranya mendengar dari
sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya Engkau mengampuni, dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena Engkau mengenal hatinya--sebab Engkau sajalah yang mengenal hati
anak-anak manusia, -- 31 supaya mereka takut akan Engkau dan mengikuti segala jalan yang Engkau tunjukkan
selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kauberikan
kepada nenek moyang kami. 32 Juga apabila seorang asing,
yang tidak termasuk umat-Mu Israel, datang dari negeri
jauh oleh karena nama-Mu yang besar, tangan-Mu yang
kuat dan lengan-Mu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, 33 maka Engkaupun kiranya mendengar
dari sorga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya Engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan
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kepada-Mu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di
bumi mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut akan
Engkau sama seperti umat-Mu Israel, dan sehingga mereka tahu, bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah
yang telah kudirikan ini. 34 Apabila umat-Mu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya, ke arah manapun Engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada-Mu dengan berkiblat ke kota yang telah Kaupilih ini dan ke rumah yang telah kudirikan bagi nama-Mu,
35
maka Engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan
permohonan mereka dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. 36 Apabila mereka berdosa kepadaMu--karena tidak ada manusia yang tidak berdosa--dan
Engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka
kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat, 37 dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik, dan memohon kepada-Mu di
negeri tempat mereka tertawan, dengan berkata: Kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik, 38 apabila mereka
berbalik kepada-Mu dengan segenap hatinya dan dengan
segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut
mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepada-Mu
dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah Kauberikan
kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah Kaupilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi nama-Mu,
39
maka Engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari
tempat kediaman-Mu yang tetap, kepada doa dan segala
permohonan mereka dan kiranya Engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan Engkau kiranya mengampuni
umat-Mu yang telah berdosa kepada-Mu. 40 Sebab itu, ya
Allahku, kiranya mata-Mu terbuka dan telinga-Mu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat
ini. 41 Dan sekarang, bangunlah ya TUHAN Allah, dan
pergilah ke tempat perhentian-Mu, Engkau serta tabut
kekuatan-Mu! Kiranya, ya TUHAN Allah, imam-imamMu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang Kaukasihi bersukacita karena kebaikan-Mu. 42 Ya TUHAN
Allah, janganlah Engkau menolak orang yang telah Kauurapi, ingatlah akan segala kasih setia-Mu kepada Daud,
hamba-Mu itu.”
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Setelah Salomo mengakhiri doanya, apipun turun dari
langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban
sembelihan itu, dan kemuliaan TUHAN memenuhi rumah
itu. 2 Para imam tidak dapat memasuki rumah TUHAN
itu, karena kemuliaan TUHAN memenuhi rumah TUHAN.
3
Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan TUHAN meliputi rumah itu, berlututlah mereka
di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu
sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi TUHAN:
”Sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih
setia-Nya.” 4 Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan TUHAN.

5

Sebagai korban sembelihan raja Salomo mempersembahkan
dua puluh dua ribu ekor lembu sapi dan seratus dua puluh ribu ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. 6 Para imam telah
siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang
Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan
TUHAN, yakni alat-alat musik yang dibuat raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi TUHAN: ”Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!” setiap kali
mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian. Dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. 7 Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran
yang di depan rumah TUHAN, sebab di situlah diolahnya
segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan, sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak
korban. 8 Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan
perayaan Pondok Daun selama tujuh hari, bersama-sama
dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar, dari
jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. 9 Pada hari
yang kedelapan mereka mengadakan perkumpulan raya,
karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama tujuh hari, dan perayaan Pondok Daun selama tujuh
hari. 10 Pada hari yang kedua puluh tiga, bulan ketujuh, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah
dilakukan TUHAN kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel, umat-Nya. 11 Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah TUHAN dan istana raja, dan berhasil
melaksanakan dalam rumah TUHAN dan dalam istananya
segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. 12 Kemudian
TUHAN menampakkan diri kepada Salomo pada malam
hari dan berfirman kepadanya: ”Telah Kudengar doamu
dan telah Kupilih tempat ini bagi-Ku sebagai rumah persembahan. 13 Bilamana Aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bilamana Aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bilamana Aku melepaskan
penyakit sampar di antara umat-Ku, 14 dan umat-Ku, yang
atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan
mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang
jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.
15
Sekarang mata-Ku terbuka dan telinga-Ku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. 16 Sekarang telah Kupilih dan Kukuduskan rumah ini, supaya nama-Ku tinggal
di situ untuk selama-lamanya, maka mata-Ku dan hati-Ku
akan ada di situ sepanjang masa. 17 Mengenai engkau, jika
engkau hidup di hadapan-Ku sama seperti Daud, ayahmu,
dan berbuat sesuai dengan segala yang Kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan
dan peraturan-Ku, 18 maka Aku akan meneguhkan takhta
kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah Kuikat
dengan Daud, ayahmu, dengan berkata: Takkan terputus
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keturunanmu yang memerintah atas Israel. 19 Tetapi jika
kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan
perintah-Ku yang telah Kuberikan kepadamu, dan pergi
beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah kepadanya, 20 maka Aku akan mencabut kamu dari tanah-Ku
yang telah Kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah
Kukuduskan bagi nama-Ku, akan Kubuang dari hadapanKu, dan akan Kujadikan kiasan dan sindiran di antara
segala bangsa. 21 Dan setiap orang yang lewat rumah yang
amat ditinggikan ini, akan tertegun dan berkata: Apakah
sebabnya TUHAN berbuat yang demikian kepada negeri
ini dan kepada rumah ini? 22 Maka orang akan berkata: Sebab mereka meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyang
mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir,
dan sebab mereka berpegang pada allah lain dan sujud
menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah
sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas
mereka.”

hun pada hari-hari raya: pada hari raya Roti Tidak Beragi,
pada hari raya Tujuh Minggu dan pada hari raya Pondok Daun. 14 Dan menurut peraturan Daud, ayahnya, ia
menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan
mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan
puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para
imam, setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari
itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam
rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena
demikianlah perintah Daud, abdi Allah. 15 Mereka tidak
menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan
orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai
perbendaharaan. 16 Maka terlaksanalah segala pekerjaan
Salomo, dari hari dasar rumah TUHAN diletakkan sampai
kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah TUHAN. 17 Kemudian Salomo pergi ke
Ezion-Geber dan ke Elot, yang letaknya di tepi laut, di tanah Edom. 18 Dengan perantaraan anak buahnya Huram
mengirim kapal-kapal kepadanya dan anak buah yang tahu
tentang laut. Bersama-sama anak buah Salomo mereka
Setelah lewat dua puluh tahun selesailah Salomo mensampai
ke Ofir dan dari sana mereka mengambil empat
dirikan rumah TUHAN dan istananya sendiri. 2 Maka Saratus lima puluh talenta emas, yang mereka bawa kepada
lomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram keparaja Salomo.
danya, dan menyuruh orang Israel menetap di sana. 3 Lalu
Salomo pergi ke Hamat-Zoba dan menaklukkannya. 4 Kemudian
ia memperkuat Tadmor di padang gurun dan semua kota
Ketika ratu negeri Syeba mendengar kabar tentang Saperbekalan yang didirikannya di Hamat. 5 Ia memperkuat lomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar
juga Bet-Horon Hulu dan Bet-Horon Hilir menjadi kota dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, bakubu yang bertembok, berpintu gerbang dan berpalang, nyak emas dan batu permata yang mahal-mahal datanglah
6
dan juga Baalat, dan segala kota perbekalan kepunyaan ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki.
Salomo, segala kota tempat kereta, kota-kota tempat orang Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah
berkuda dan apa saja yang Salomo ingin mendirikannya segala yang ada dalam hatinya dengan dia. 2 Dan Salomo
di Yerusalem, atau di gunung Libanon, atau di segenap menjawab segala pertanyaan ratu itu; bagi Salomo tidak
negeri kekuasaannya. 7 Semua orang yang masih tinggal ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya undari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan tuk ratu itu. 3 Ketika ratu negeri Syeba melihat hikmat
orang Yebus, yang tidak termasuk orang Israel, 8 yakni ke- Salomo dan rumah yang telah didirikannya, 4 makanan di
turunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayandan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel, merekalah pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumanyang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang rodi; demi- nya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang bikianlah mereka sampai hari ini. 9 Tetapi orang Israel tidak asa dipersembahkannya di rumah TUHAN, maka terceada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaan- nganglah ratu itu. 5 Dan ia berkata kepada raja: ”Benya, melainkan mereka menjadi prajurit, atau perwira pa- nar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engsukan berkuda, atau panglima atas pasukan kereta dan pa- kau dan tentang hikmatmu, 6 tetapi aku tidak percaya
sukan berkuda. 10 Dan inilah pemimpin-pemimpin umum perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan meraja Salomo: dua ratus lima puluh orang yang memerin- lihatnya dengan mataku sendiri; sungguh, setengah dari
tah rakyat. 11 Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku;
kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya, karena ka- engkau melebihi kabar yang kudengar. 7 Berbahagialah
tanya: ”Tidak boleh seorang isteriku tinggal dalam istana orang-orangmu, dan berbahagialah para pegawaimu ini
Daud, raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dima- yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu!
suki tabut TUHAN adalah kudus.” 12 Lalu Salomo memper- 8 Terpujilah TUHAN, Allahmu, yang telah berkenan kesembahkan korban-korban bakaran bagi TUHAN di atas padamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau di
mezbah TUHAN yang didirikannya di depan balai Bait atas takhta-Nya sebagai raja untuk TUHAN, Allahmu!
Suci, 13 sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka Ia meneditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada tapkan mereka untuk selama-lamanya, dan menjadikan
hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan tiga kali seta- engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan
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kebenaran.” 9 Lalu diberikan kepada raja seratus dua puluh talenta emas, dan sangat banyak rempah-rempah dan
batu permata yang mahal-mahal; tidak pernah lagi ada
rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Syeba
kepada raja Salomo itu. 10 Lagipula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo, yang membawa emas dari
Ofir, membawa juga kayu cendana dan batu permata yang
mahal-mahal. 11 Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah TUHAN dan istana raja,
dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di
tanah Yehuda. 12 Raja Salomo memberikan kepada ratu
negeri Syeba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu
itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan
pegawai-pegawainya. 13 Adapun berat emas, yang dibawa
kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat enam ratus
enam puluh enam talenta, 14 belum terhitung yang dibawa
oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang; juga semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa
emas dan perak kepada Salomo. 15 Raja Salomo membuat
dua ratus perisai besar dari emas tempaan, enam ratus syikal emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar;
16
ia membuat juga tiga ratus perisai kecil dari emas tempaan, tiga ratus syikal emas dipakainya untuk setiap perisai kecil; lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung
”Hutan Libanon”. 17 Juga raja membuat takhta besar dari
gading, yang disalutnya dengan emas murni. 18 Takhta itu
enam tingkatnya, dan tumpuan kakinya dari emas, yang
dipautkan pada takhta itu, dan pada kedua sisi tempat
duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri
dua singa, 19 sedang dua belas singa berdiri di atas keenam tingkat itu sebelah-menyebelah; belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. 20 Segala perkakas minuman raja Salomo dari emas dan segala barang
di gedung ”Hutan Libanon” itu dari emas murni; perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo. 21 Sebab raja
mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersamasama dengan orang-orang Huram; dan sekali tiga tahun
kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak
serta gading; juga kera dan burung merak. 22 Raja Salomo
melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. 23 Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo
untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. 24 Mereka datang masing-masing membawa
persembahannya, yakni barang-barang perak dan barangbarang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan
bagal, dan begitulah tahun demi tahun. 25 Salomo mempunyai juga empat ribu kandang untuk kuda-kudanya dan
kereta-keretanya dan dua belas ribu orang berkuda, yang
ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. 26 Dan ia memerintah atas semua raja mulai dari
sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke
tapal batas Mesir. 27 Raja membuat banyaknya perak di

Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu
aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di Daerah Bukit. 28 Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan
dari segala negeri. 29 Selebihnya dari riwayat Salomo dari
awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam
riwayat nabi Natan dan dalam nubuat Ahia, orang Silo
itu, dan dalam penglihatan-penglihatan Ido, pelihat itu,
tentang Yerobeam bin Nebat? 30 Salomo memerintah di
Yerusalem atas seluruh Israel empat puluh tahun lamanya. 31 Kemudian Salomo mendapat perhentian bersamasama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota
Daud, ayahnya. Maka Rehabeam, anaknya, menjadi raja
menggantikan dia.
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Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia
menjadi raja. 2 Segera sesudah hal itu kedengaran kepada
Yerobeam bin Nebat--ia ada di Mesir, sebab ia melarikan
diri ke sana dari hadapan raja Salomo--maka kembalilah
ia dari Mesir. 3 Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata
kepada Rehabeam: 4 ”Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang
sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat
yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi
hambamu.” 5 Tetapi ia menjawab mereka: ”Datanglah kembali kepadaku lusa.” Lalu pergilah rakyat itu. 6 Sesudah itu
Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama
hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya, katanya:
”Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?” 7 Mereka
berkata kepadanya: ”Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka
menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu.” 8 Tetapi ia
mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu
ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya
dengan dia dan yang mendampinginya, 9 katanya kepada
mereka: ”Apakah nasihatmu, supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku: Ringankanlah
tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu?”
10
Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata: ”Beginilah harus kaukatakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu: Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada
kami--beginilah harus kaukatakan kepada mereka: Kelingkingku lebih besar dari pada pinggang ayahku! 11 Maka
sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan
kamu; ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.” 12 Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja:
”Kembalilah kepadaku lusa.” 13 Raja Rehabeam menjawab
mereka dengan keras; ia telah mengabaikan nasihat para
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tua-tua; 14 ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda: ”Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya; ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.” 15 Jadi
raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal
itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya
TUHAN menepati firman yang diucapkan-Nya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat.
16
Setelah seluruh Israel melihat, bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja:
”Bagian apakah kita dapat dari pada Daud? Kita tidak
memperoleh warisan dari anak Isai itu! Masing-masing ke
kemahmu, hai orang Israel! Uruslah sekarang rumahmu
sendiri, hai Daud!” Maka pergilah seluruh orang Israel ke
kemahnya, 17 sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas
orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. 18 Kemudian
raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala
rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu,
sehingga mati, bahkan raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. 19 Demikianlah mulanya orang Israel memberontak
terhadap keluarga Daud sampai hari ini.

dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan untuk
jin-jin dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya.
16
Dari segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem
mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah
membulatkan hatinya untuk mencari TUHAN Allah Israel;
dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka. 17 Demikianlah
mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat
pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama tiga tahun,
karena selama tiga tahun mereka hidup mengikuti jejak
Daud dan Salomo. 18 Rehabeam mengambil Mahalat, anak
Yerimot bin Daud dan Abihail binti Elhiab bin Isai, menjadi isterinya, 19 yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini: Yeush, Semarya dan Zaham. 20 Sesudah Mahalat ia mengambil Maakha, anak Absalom, menjadi isterinya, yang melahirkan baginya Abia, Atai, Ziza dan Selomit. 21 Rehabeam mencintai Maakha, anak Absalom itu,
lebih dari pada semua isteri dan gundiknya--ia mengambil delapan belas isteri dan enam puluh gundik dan memperanakkan dua puluh delapan anak laki-laki dan enam
puluh anak perempuan. 22 Rehabeam mengangkat Abia,
anak Maakha, sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin
di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. 23 Oleh sebab itu ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seKetika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu.
umpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, seratus delapan
Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan
puluh ribu teruna yang sanggup berperang untuk mememenyediakan bagi mereka banyak isteri.
rangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. 2 Tetapi datanglah firman TUHAN kepada Semaya, abdi Allah, demikian: 3 ”Katakanlah kepada
Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan huRehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada sege- kum TUHAN, ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian: kuasaannya menjadi teguh. 2 Tetapi pada tahun kelima
4
Beginilah firman TUHAN: Janganlah kamu maju dan zaman raja Rehabeam, majulah Sisak, raja Mesir, menyejanganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. rang Yerusalem--karena mereka berubah setia terhadap
Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab Akulah yang TUHAN-- 3 dengan seribu dua ratus kereta dan enam pumenyebabkan hal ini terjadi.” Maka mereka mendengarkan luh ribu orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya
firman TUHAN dan pulang dengan tidak pergi menyerang dari Mesir, yakni orang Libia, orang Suki dan orang EtiYerobeam. 5 Rehabeam diam di Yerusalem dan memper- opia, tidak terhitung banyaknya. 4 Ia merebut kota-kota
kuat kota-kota kubu di Yehuda. 6 Ia memperkuat Betle- benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem.
hem, Etam, Tekoa, 7 Bet-Zur, Sokho, Adulam, 8 Gat, Ma- 5 Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpinres, Zif, 9 Adoraim, Lakhis, Azeka, 10 Zora, Ayalon dan pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhuHebron, yang terletak di Yehuda dan di Benyamin, seba- bung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka:
gai kota-kota berkubu. 11 Ia memperkokoh kota-kota kubu ”Beginilah firman TUHAN: Kamu telah meninggalkan Aku,
itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan de- oleh sebab itu Akupun meninggalkan kamu juga dalam
ngan persediaan makanan, minyak dan anggur; 12 perisai kuasa Sisak.” 6 Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja
dan tombakpun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat merendahkan diri dan berkata: ”Tuhanlah yang benar!”
kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Be- 7 Ketika TUHAN melihat bahwa mereka merendahkan diri,
nyamin menjadi daerah kekuasaannya. 13 Para imam dan datanglah firman TUHAN kepada Semaya, bunyinya: ”Meorang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri reka telah merendahkan diri, oleh sebab itu Aku tidak
dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. 14 Sebab akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan
orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan mi- mereka dan kehangatan murka-Ku tidak akan dicurahkan
lik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem, oleh ka- atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. 8 Tetapi merena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka me- reka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu
megang jabatan imam TUHAN, 15 dan mengangkat bagi membedakan antara mengabdi kepada-Ku dan mengabdi
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kepada kerajaan-kerajaan duniawi.” 9 Maka majulah Sisak, dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi allah. 9 Bukankah
raja Mesir itu, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang- kamu telah menyingkirkan imam-imam TUHAN, anak-anak
barang perbendaharaan rumah TUHAN dan barang-barang Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imamperbendaharaan rumah raja; semuanya dirampasnya. Ia imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain,
merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan de10
Sebagai gantinya raja Rehabeam membuat perisai-perisai ngan seekor lembu jantan muda dan tujuh ekor domba
tembaga, yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpinjantan, dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah.
bentara yang menjaga pintu istana raja. 11 Setiap kali 10 Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak
raja masuk ke rumah TUHAN, bentara-bentara datang meninggalkan-Nya. Dan anak-anak Harunlah yang melamembawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang yani TUHAN sebagai imam, sedang orang Lewi menunamengembalikannya ke kamar jaga para bentara. 12 Oleh ikan tugasnya, 11 yakni setiap pagi dan setiap petang mesebab raja merendahkan diri, surutlah murka TUHAN reka membakar bagi TUHAN korban bakaran dan ukupan
dari padanya, sehingga ia tidak dimusnahkan-Nya sama dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja
sekali. Lagipula masih terdapat hal-hal yang baik di Ye- yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya
huda. 13 Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang mepemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur em- melihara kewajiban kami terhadap TUHAN, Allah kami,
pat puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tu- tetapi kamulah yang meninggalkan-Nya. 12 Lihatlah, pada
juh belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamyang dipilih TUHAN dari antara segala suku Israel untuk Nya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan
membuat nama-Nya tinggal di sana. Nama ibunya ialah nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berNaama, seorang perempuan Amon. 14 Ia berbuat yang ja- perang melawan TUHAN, Allah nenek moyangmu, karena
hat, karena ia tidak tekun mencari TUHAN. 15 Bukankah kamu tidak akan beruntung!” 13 Tetapi Yerobeam mengiriwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya ter- rim suatu pasukan penghadang yang harus membuat getulis dalam riwayat Semaya, nabi itu, dan Ido, pelihat itu, rakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga
--yang juga memuat daftar silsilah. Antara Rehabeam dan induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukanYerobeam terus-menerus ada perang. 16 Kemudian Reha- pasukan penghadang di belakang mereka. 14 Ketika Yebeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek huda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghamoyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia, dapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka
anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
berteriak kepada TUHAN, sedang para imam meniup nafiri, 15 dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang.
Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perDalam tahun kedelapan belas zaman raja Yerobeam
ang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Ismenjadi rajalah Abia atas Yehuda. 2 Tiga tahun lamarael oleh Abia dan Yehuda. 16 Orang Israel lari dari depan
nya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah MiYehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam takhaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia
ngan Yehuda. 17 Abia dengan laskarnya mendatangkan kedan Yerobeam. 3 Abia memulai perang dengan pasukan
kalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati
pahlawan-pahlawan perang, yang jumlahnya empat ratus
terbunuh lima ratus ribu orang pilihan. 18 Demikianlah
ribu orang pilihan, sedangkan Yerobeam mengatur barisan
orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang
perangnya melawan dia dengan delapan ratus ribu orang
Yehuda
menjadi kokoh, karena mereka mengandalkan diri
pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. 4 Lalu
kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka. 19 Abia
Abia berdiri di atas gunung Zemaraim, yang termasuk pemengejar Yerobeam dan merebut dari padanya beberapa
gunungan Efraim, dan berkata: ”Dengarlah kepadaku, Yekota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana de5
robeam dan seluruh Israel! Tidakkah kamu tahu, bahwa
ngan segala anak kotanya dan Efron dengan segala anak
TUHAN Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan
kotanya. 20 Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan
atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selamadi zaman Abia. TUHAN memukul dia, sehingga ia mati.
lamanya dengan suatu perjanjian garam? 6 Tetapi Yero- 21
Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil empat
beam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit
belas isteri dan memperanakkan dua puluh dua anak laki7
memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang,
laki dan enam belas anak perempuan. 22 Selebihnya dari
orang-orang dursila, berhimpun padanya; mereka terlalu
riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya, terkuat bagi Rehabeam bin Salomo, yang masih muda dan
tulis dalam kitab sejarah nabi Ido.
belum teguh hati, dan yang tidak dapat mempertahankan
8
diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka, bahwa
Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama
kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan TUHAN,
yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu be- dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud.
sar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang Maka Asa, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Pada
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zaman pemerintahannya negeri itu aman selama sepuluh dengan kamu bilamana kamu beserta dengan Dia. Bilatahun. 2 Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mana kamu mencari-Nya, Ia berkenan ditemui olehmu, temata TUHAN, Allahnya. 3 Ia menjauhkan mezbah-mezbah tapi bilamana kamu meninggalkan-Nya, kamu akan ditinggalkanasing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu- Nya. 3 Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa
tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. 4 Ia ajaran dari pada imam dan tanpa hukum. 4 Tetapi damemerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari TUHAN,
lam kesesakan mereka berbalik kepada TUHAN, Allah
Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan orang Israel. Mereka mencari-Nya, dan Ia berkenan diperintah. 5 Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan temui oleh mereka. 5 Pada zaman itu tidak dapat orang
pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan ke- pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekarajaanpun aman di bawah pemerintahannya. 6 Karena ne- cauan yang besar di antara segenap penduduk daerahgeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun- daerah. 6 Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghantahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Ye- curkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan
huda; TUHAN telah mengaruniakan keamanan kepadanya. berbagai-bagai kesesakan. 7 Tetapi kamu ini, kuatkanlah
7
Katanya kepada orang Yehuda: ”Marilah kita memper- hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi
kuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok be- usahamu!” 8 Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang
diucapkan oleh nabi Azarya bin Oded itu, ia menguatkan
serta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya.
Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluTUHAN Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaru- ruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang
niakan keamanan kepada kita di segala penjuru.” Maka direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui memereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. zbah TUHAN yang ada di depan balai Bait Suci TUHAN.
8
Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya tiga 9 Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan
ratus ribu orang yang membawa perisai besar dan tombak, orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di
dan yang dari Benyamin jumlahnya dua ratus delapan pu- antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel baluh ribu orang yang membawa perisai kecil, sebagai pe- nyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika memanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah reka melihat bahwa TUHAN, Allahnya, beserta dengan
perkasa. 9 Zerah, orang Etiopia itu, maju berperang me- dia. 10 Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga
lawan mereka dengan tentara sebanyak sejuta orang dan tahun kelima belas dari pemerintahan Asa. 11 Pada hari
tiga ratus kereta. Ia sampai ke Maresa. 10 Lalu Asa maju itu mereka mempersembahkan kepada TUHAN tujuh ramenghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di tus lembu sapi dan tujuh ribu kambing domba dari jarahan
lembah Zefata dekat Maresa. 11 Kemudian Asa berseru ke- yang mereka bawa pulang. 12 Mereka mengadakan perjanpada TUHAN, Allahnya: ”Ya TUHAN, selain dari pada jian untuk mencari TUHAN, Allah nenek moyang mereka,
Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah ter- dengan segenap hati dan jiwa. 13 Setiap orang, baik anakhadap yang kuat. Tolonglah kami ya TUHAN, Allah kami, anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan,
karena kepada-Mulah kami bersandar dan dengan nama- yang tidak mencari TUHAN, Allah Israel, harus dihukum
Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya mati. 14 Mereka bersumpah setia kepada TUHAN dengan
ini. Ya TUHAN, Engkau Allah kami, jangan biarkan se- suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan
orang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Eng- nafiri dan sangkakala. 15 Seluruh Yehuda bersukaria atas
kau!” 12 Dan TUHAN memukul kalah orang-orang Etiopia sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumitu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Etiopia itu pah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka menlari, 13 lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Ge- cari TUHAN. TUHAN berkenan ditemui oleh mereka dan
rar. Dari orang-orang Etiopia itu amat banyak yang tewas, mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala pensehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka han- juru. 16 Bahkan raja Asa memecat Maakha, neneknya,
cur di hadapan TUHAN dan tentaranya. Orang-orang Ye- dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat pahuda memperoleh jarahan yang sangat besar. 14 Mereka tung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji
mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena keta- itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lemkutan yang dari TUHAN menimpa penduduknya. Mereka bah Kidron. 17 Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak
menjarahi semua kota itu, karena jarahan yang besar ter- dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepandapat di situ. 15 Tenda-tenda pemilik ternakpun direbut jang umurnya. 18 Ia membawa persembahan-persembahan
mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkut- kudus ayahnya dan persembahan-persemba kudusnya sennya sebagai jarahan, lalu mereka kembali ke Yerusalem.
diri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barangbarang lain. 19 Tidak ada perang sampai pada tahun ketiga
puluh lima pemerintahan Asa.
Azarya bin Oded dihinggapi Roh Allah. 2 Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya: ”Dengarlah kepadaku,
Pada tahun ketiga puluh enam pemerintahan Asa
Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin! TUHAN beserta
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majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Ye- huda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda
huda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa, ayahnya.
lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. 2 Lalu Asa mengelu- 3 Dan TUHAN menyertai Yosafat, karena ia hidup mengiarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah TUHAN kuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya dak mencari Baal-baal, 4 melainkan mencari Allah ayahnya.
kepada Benhadad, raja Aram yang diam di Damsyik de- Ia hidup menurut perintah-perintah-Nya dan tidak berngan pesan: 3 ”Ada perjanjian antara aku dan engkau, an- buat seperti Israel. 5 Oleh sebab itu TUHAN mengokohkan
tara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yekepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Ba- huda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga
esa, raja Israel, supaya ia undur dari padaku.” 4 Lalu Be- ia menjadi kaya dan sangat terhormat. 6 Dengan tabah
nhadad mendengarkan permintaan raja Asa; ia menyuruh hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan TUHAN.
panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan
mereka memukul kalah Iyon, Dan, Abel-Maim dan segala dan tiang berhala. 7 Pada tahun ketiga pemerintahannya
tempat perbekalan kota-kota di Naftali. 5 Segera sesudah ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obaja,
Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama; Zakharia, Netaneel dan Mikha untuk mengajar di kotaia menghentikan usahanya itu. 6 Tetapi raja Asa meng- kota Yehuda. 8 Bersama-sama mereka turut juga bebeerahkan segenap orang Yehuda, yang harus mengangkat rapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Asael,
batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memper- Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia dan Tob-Adonia dikuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memper- sertai imam-imam Elisama dan Yoram. 9 Mereka membekuat Geba dan Mizpa. 7 Pada waktu itu datanglah Hanani, rikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat
pelihat itu, kepada Asa, raja Yehuda, katanya kepadanya: TUHAN. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sam”Karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bil mengajar rakyat. 10 Ketakutan yang dari TUHAN mebersandar kepada TUHAN Allahmu, oleh karena itu ter- nimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda,
luputlah tentara raja Aram dari tanganmu. 8 Bukankah sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat.
tentara orang Etiopia dan Libia besar jumlahnya, kereta 11 Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kedan orang berkudanya sangat banyak? Namun TUHAN pada Yosafat persembahan, dan perak sebagai upeti. Juga
telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba,
engkau bersandar kepada-Nya. 9 Karena mata TUHAN domba jantan tujuh ribu tujuh ratus ekor dan kambing
menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan- jantan tujuh ribu tujuh ratus ekor. 12 Yosafat makin lama
Nya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membaDalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu ngun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. 13 Banyak
mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan.” perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perang10
Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, nya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah persehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab me- kasa. 14 Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak
mang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. mereka; panglima-panglima dari Yehuda ialah panglima
Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari Adna dengan tiga ratus ribu pahlawan yang gagah perrakyat. 11 Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai kasa; 15 di samping dia panglima Yohanan dengan dua raakhir tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel. 12 Padatus delapan puluh ribu orang; 16 dan di samping dia Amatahun ketiga puluh sembilan pemerintahannya Asa men- sia bin Zikhri, yang dengan sukarela telah menyerahkan
derita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi sema- dirinya kepada TUHAN, dengan dua ratus ribu pahlawan
kin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak men- yang gagah perkasa. 17 Dan dari Benyamin ialah Elyada,
cari pertolongan TUHAN, tetapi pertolongan tabib-tabib. seorang pahlawan yang gagah perkasa, dengan dua ratus
13
Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama ne- ribu orang yang bersenjatakan busur dan perisai. 18 Di
nek moyangnya. Ia mati pada tahun keempat puluh satu samping dia Yozabad, dengan seratus delapan puluh ribu
pemerintahannya, 14 dan dikuburkan di kuburan yang te- orang yang bersenjata untuk berperang. 19 Mereka itulah
lah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkan- yang bertugas pada raja, selain dari pada mereka yang
nya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh
dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicam- Yehuda.
pur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya.
Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. 2 Beberapa tahun kemudian, pergilah ia
Maka Yosafat, anaknya, menjadi raja menggantikan kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kamdia. Sebagai pemimpin Israel ia memperkuat dirinya 2 denganbing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombonganmenempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Ye- nya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot-Gilead.
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Berkatalah Ahab, raja Israel, kepada Yosafat, raja Ye- TUHAN. Aku telah melihat TUHAN sedang duduk di atas
huda: ”Maukah engkau pergi ke Ramot-Gilead bersama- takhta-Nya dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah
sama aku?” Jawabnya kepadanya: ”Kita sama-sama, aku kanan-Nya dan di sebelah kiri-Nya. 19 Dan TUHAN berdan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama- firman: Siapakah yang akan membujuk Ahab, raja Israel,
sama engkau di dalam perang.” 4 Tetapi Yosafat berkata ke- untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot-Gilead?
pada raja Israel: ”Baiklah tanyakan dahulu firman TUHAN.” Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata be5
Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, empat ratus gitu. 20 Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di haorang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka: dapan TUHAN. Ia berkata: Aku ini akan membujuknya.
”Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot-Gilead TUHAN bertanya kepadanya: Dengan apa? 21 Jawabnya:
atau aku membatalkannya?” Jawab mereka: ”Majulah! Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut seAllah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja.” 6 Tetapi mua nabinya. Ia berfirman: Biarlah engkau membujukYosafat bertanya: ”Tidak adakah lagi di sini seorang nabi nya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perTUHAN, supaya dengan perantaraannya kita dapat me- buatlah demikian! 22 Karena itu, sesungguhnya TUHAN
minta petunjuk?” 7 Jawab raja Israel kepada Yosafat: ”Ma- telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu
sih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat ini, sebab TUHAN telah menetapkan untuk menimpakan
diminta petunjuk TUHAN. Tetapi aku membenci dia, se- malapetaka kepadamu.” 23 Sesudah itu tampillah Zedekia
bab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, bin Kenaana; ditamparnyalah pipi Mikha serta berkata:
melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mikha bin ”Bagaimana mungkin Roh TUHAN pindah dari padaku
Yimla.” Kata Yosafat: ”Janganlah raja berkata demikian.” untuk berbicara kepadamu?” 24 Tetapi Mikha menjawab:
8
Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana, ”Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau
katanya: ”Jemputlah Mikha bin Yimla dengan segera!” lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembu9
Sementara raja Israel dan Yosafat, raja Yehuda, duduk nyikan diri.” 25 Berkatalah raja Israel: ”Tangkaplah Mikha,
masing-masing di atas takhtanya dengan pakaian kebe- bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kesaran, di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang pada Yoas, anak raja, 26 dan katakan: Beginilah titah raja:
Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan me- Masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti
reka, 10 maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan
besi, lalu berkata: ”Beginilah firman TUHAN: Dengan selamat.” 27 Tetapi jawab Mikha: ”Jika benar-benar engini engkau akan menanduk Aram sampai engkau meng- kau pulang dengan selamat, tentulah TUHAN tidak berhabiskan mereka.” 11 Juga semua nabi itu bernubuat de- firman dengan perantaraanku!” Lalu disambungnya: ”Demikian, katanya: ”Majulah ke Ramot-Gilead, dan engkau ngarlah, hai bangsa-bangsa sekalian!” 28 Sesudah itu maakan beruntung; TUHAN akan menyerahkannya ke da- julah raja Israel dengan Yosafat, raja Yehuda, ke Ramotlam tangan raja.” 12 Suruhan yang pergi memanggil Mikha Gilead. 29 Raja Israel berkata kepada Yosafat: ”Aku akan
itu berkata kepadanya: ”Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau, pasepakat meramalkan yang baik bagi raja, hendaklah eng- kailah pakaian kebesaranmu.” Lalu menyamarlah raja Iskau juga berbicara seperti salah seorang dari pada me- rael, kemudian mereka masuk ke pertempuran. 30 Adapun
reka dan meramalkan yang baik.” 13 Tetapi Mikha men- raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para pajawab: ”Demi TUHAN yang hidup, sesungguhnya, apa nglima pasukan keretanya demikian: ”Janganlah kamu
yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kuka- berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan
takan.” 14 Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja raja Israel saja.” 31 Segera sesudah para panglima pasukan
kepadanya: ”Mikha, apakah kami boleh pergi berperang kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata: ”Itu raja Ismelawan Ramot-Gilead atau aku membatalkannya?” Ja- rael!” Lalu mereka mengepung dia, untuk menyerang dia,
wabnya: ”Majulah dan kamu akan beruntung, sebab me- tetapi Yosafat berteriak dan TUHAN menolongnya. Allah
reka akan diserahkan ke dalam tanganmu!” 15 Tetapi raja membujuk mereka pergi dari padanya. 32 Segera sesudah
berkata kepadanya: ”Sampai berapa kali aku menyuruh para panglima pasukan kereta itu melihat, bahwa dia buengkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku kanlah raja Israel, maka undurlah mereka dari padanya.
tidak lain dari kebenaran?” 16 Lalu jawabnya: ”Telah kuli- 33 Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dehat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti ngan sembarangan saja, dan mengenai raja Israel di antara
kambing domba yang tidak mempunyai gembala, sebab sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada
itu TUHAN berfirman: Mereka ini tidak punya tuan; bai- pengemudi keretanya: ”Putar! Bawa aku keluar dari perklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat.” tempuran, sebab aku sudah luka.” 34 Tetapi pertempuran
17
Kemudian raja Israel berkata kepada Yosafat: ”Bukan- itu bertambah seru pada hari itu, dan raja Israel tetap
kah telah kukatakan kepadamu: Tidak pernah ia menu- berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram
buatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya mala- itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam.
petaka?” 18 Kata Mikha: ”Sebab itu dengarkanlah firman
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19Yosafat, raja Yehuda, pulang dengan selamat ke is-

tananya di Yerusalem. 2 Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada raja Yosafat: ”Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan
bersahabat dengan mereka yang membenci TUHAN? Karena hal itu TUHAN murka terhadap engkau. 3 Namun
masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan
mencari Allah dengan tekun.” 4 Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah,
dari Bersyeba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka. 5 Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda,
di tiap-tiap kota. 6 Berpesanlah ia kepada hakim-hakim
itu: ”Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk TUHAN, yang ada beserta kamu, bila kamu
memutuskan hukum. 7 Sebab itu, kiranya kamu diliputi
oleh rasa takut kepada TUHAN. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima
suap tidak ada pada TUHAN, Allah kita.” 8 Juga di Yerusalem Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara
orang Lewi, dari antara para imam dan dari antara para
kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum TUHAN dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. 9 Ia memerintahkan mereka: ”Kamu
harus bertindak dengan takut akan TUHAN, dengan setia dan dengan tulus hati, demikian: 10 Dalam setiap perkara, yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu
yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah,
ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan hendaklah
kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap TUHAN, sehingga murka-Nya menimpa
kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah. 11 Dengan ini imam
kepala Amarya diangkat sebagai ketuamu dalam segala
perkara ketuhanan dan Zebaja bin Ismael, pemuka kaum
Yehuda, dalam segala perkara kerajaan, sedang orang Lewi
akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas! Kiranya TUHAN menyertai orang yang tulus
ikhlas.”
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Setelah itu bani Moab dan bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. 2 Datanglah orang memberitahukan Yosafat: ”Suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari
Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di HazezonTamar,” yakni En-Gedi. 3 Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari TUHAN. Ia menyerukan
kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. 4 Dan Yehuda
berkumpul untuk meminta pertolongan dari pada TUHAN.
Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk men-

cari TUHAN. 5 Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah TUHAN, di muka
pelataran yang baru 6 dan berkata: ”Ya TUHAN, Allah
nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam
sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganMu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. 7 Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan
memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu
itu, untuk selama-lamanya? 8 Lalu mereka mendiami tanah itu, dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk
nama-Mu. Kata mereka: 9 Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah
ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepada-Mu di dalam
kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. 10 Sekarang, lihatlah, bani Amon dan
Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini! Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka
menjauhinya dan tidak memusnahkannya. 11 Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. 12 Ya
Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka?
Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami.
Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi
mata kami tertuju kepada-Mu.” 13 Sementara itu seluruh
Yehuda berdiri di hadapan TUHAN, juga segenap keluarga mereka dengan isteri dan anak-anak mereka. 14 Lalu
Yahaziel bin Zakharia bin Benaya bin Matanya, seorang
Lewi dari bani Asaf, dihinggapi Roh TUHAN di tengahtengah jemaah, 15 dan berseru: ”Camkanlah, hai seluruh
Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku raja Yosafat,
beginilah firman TUHAN kepadamu: Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan
kamu yang akan berperang melainkan Allah. 16 Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Zis, dan kamu akan mendapati mereka di
ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. 17 Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan
Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah
bagaimana TUHAN memberikan kemenangan kepadamu.
Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, TUHAN akan menyertai kamu.” 18 Lalu
berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh
Yehuda dan penduduk Yerusalempun sujud di hadapan
TUHAN dan menyembah kepada-Nya. 19 Kemudian orang
Lewi dari bani Kehat dan bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi TUHAN, Allah Israel,
dengan suara yang sangat nyaring. 20 Keesokan harinya
pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ke-
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tika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat, dan berkata: ”Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem! Percayalah kepada TUHAN, Allahmu, dan kamu akan tetap
teguh! Percayalah kepada nabi-nabi-Nya, dan kamu akan
berhasil!” 21 Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk
TUHAN dan memuji TUHAN dalam pakaian kudus yang
semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang
bersenjata, sambil berkata: ”Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi TUHAN, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!” 22 Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan
menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap bani Amon dan Moab, dan orang-orang
dari pegunungan Seir, yang hendak menyerang Yehuda,
sehingga mereka terpukul kalah. 23 Lalu bani Amon dan
Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling
bunuh-membunuh. 24 Ketika orang Yehuda tiba di tempat
peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai
berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. 25 Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barangbarang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta
milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka
rampas itu lebih banyak dari pada yang dapat dibawa.
Tiga hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu,
karena begitu banyaknya. 26 Pada hari keempat mereka
berkumpul di Lembah Pujian. Di sanalah mereka memuji
TUHAN, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat
itu Lembah Pujian hingga sekarang. 27 Lalu pulanglah
sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di
depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena TUHAN telah membuat mereka bersukacita karena
kekalahan musuh mereka. 28 Mereka masuk ke Yerusalem
dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah
TUHAN. 29 Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain, ketika mereka mendengar,
bahwa TUHAN yang berperang melawan musuh-musuh Israel. 30 Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya
mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru.
31
Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur tiga puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh
lima tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama
ibunya ialah Azuba, anak Silhi. 32 Ia hidup mengikuti jejak
Asa, ayahnya; ia tidak menyimpang dari padanya, dan melakukan apa yang benar di mata TUHAN. 33 Hanya bukitbukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum
mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka.
34
Selebihnya dari riwayat Yosafat, dari awal sampai akhir,
sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam riwayat Yehu
bin Hanani, yang tercantum di dalam kitab raja-raja Israel. 35 Kemudian Yosafat, raja Yehuda, bersekutu dengan
Ahazia, raja Israel, yang fasik perbuatannya. 36 Ia ber-
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sekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang
dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka
di Ezion-Geber. 37 Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya: ”Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka TUHAN akan merobohkan pekerjaanmu.” Lalu kapal-kapal itu pecah, dan tak
dapat berlayar ke Tarsis.

21

Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersamasama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 2 Saudara-saudaranya,
anak-anak Yosafat, ialah: Azarya, Yehiel, Zakharia, Azariahu, Mikhael dan Sefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat, raja Israel. 3 Ayahnya memberikan kepada mereka
banyak pemberian, berupa emas dan perak dan barangbarang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram, karena
dialah anak sulungnya. 4 Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat,
ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga
beberapa pembesar Israel. 5 Yoram berumur tiga puluh
dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan delapan tahun
lamanya ia memerintah di Yerusalem. 6 Ia hidup menurut
kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga
Ahab, sebab yang menjadi isterinya adalah anak Ahab. Ia
melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. 7 Namun demikian, TUHAN tidak mau memusnahkan keluarga Daud
oleh karena perjanjian yang diikat-Nya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikan-Nya, bahwa Ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya
untuk selama-lamanya. 8 Pada zamannya memberontaklah
Edom terhadap kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. 9 Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya; pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama
dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. 10 Demikianlah
Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libnapun memberontak terhadap
kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyangnya. 11 Lagipula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di
gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzinah dan ia menyesatkan Yehuda. 12 Lalu
sampailah kepadanya sebuah surat dari nabi Elia yang
bunyinya: ”Beginilah firman TUHAN, Allah Daud, bapa
leluhurmu: Karena engkau tidak hidup mengikuti jejak
Yosafat, ayahmu, dan Asa, raja Yehuda, 13 melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzinah,
sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh
keluarga ayahmu yang lebih baik dari padamu, 14 maka
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TUHAN akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, maria. Ia dibawa kepada Yehu, lalu dibunuh, tetapi dianak-anakmu, isteri-isterimu, dan atas semua harta mi- kuburkan juga, karena kata orang: ”Dia ini cucu Yosafat,
likmu. 15 Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang mencari TUHAN dengan segenap hatinya.” Dari keyang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa luarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah.
waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu.” 16 Lalu 10 Ketika Atalya, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya suTUHAN menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab dah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keyang tinggal berdekatan dengan orang Etiopia untuk me- turunan raja dari kaum Yehuda. 11 Tetapi Yosabat, anak
lawan Yoram. 17 Maka mereka maju melawan Yehuda, me- perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik
masukinya dan mengangkut segala harta milik yang terda- dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibupat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak nuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke
dan isteri-isterinya, sehingga tidak ada seorang anak yang dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak
tinggal padanya kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. 18 Sesudah
perempuan raja Yoram, isteri imam Yoyada, --ia adalah sasemuanya ini TUHAN menulahinya dengan penyakit usus udara perempuan Ahazia--menyembunyikan dia terhadap
yang tidak dapat sembuh. 19 Beberapa waktu berselang, Atalya, sehingga ia tidak dibunuh Atalya. 12 Maka tingkira-kira sesudah lewat dua tahun, keluarlah ususnya ka- gallah Yoas enam tahun lamanya bersama-sama mereka
rena penyakitnya itu, lalu ia mati dengan penderitaan yang dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalya
hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti memerintah negeri.
yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. 20 Ia berumur tiga puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan
Tetapi dalam tahun ketujuh Yoyada memberanikan
delapan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia
diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala
meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di
pasukan seratus, yakni: Azarya bin Yeroham, Ismael bin
kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja.
Yohanan, Azarya bin Obed. Maaseya bin Adaya, dan Elisafat bin Zikhri. 2 Mereka mengelilingi Yehuda dan mengLalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anak- umpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda
nya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia, karena serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua
semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh datang ke Yerusalem. 3 Lalu seluruh jemaah itu mengigerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama- kat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada
sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahazia, anak kepada mereka: ”Lihatlah, anak raja! Biarlah ia memeYoram raja Yehuda, menjadi raja. 2 Ahazia berumur em- rintah, seperti yang telah difirmankan TUHAN tentang
pat puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan seta- anak-anak Daud! 4 Inilah yang harus kamu lakukan: sehun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya pertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari
ialah Atalya, cucu Omri. 3 Iapun hidup menurut kelakuan Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi
keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk me- penunggu pintu, 5 sepertiga lagi haruslah berada di istana
lakukan yang jahat. 4 Ia melakukan apa yang jahat di raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang Dasar, sedang semata TUHAN sama seperti keluarga Ahab, sebab sesu- luruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah TUHAN.
dah ayahnya mati mereka menjadi penasihat-penasihatnya 6 Siapapun tidak boleh memasuki rumah TUHAN selain
yang mencelakakannya. 5 Atas nasihat mereka pula ia pergi dari pada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas.
bersama-sama Yoram bin Ahab, raja Israel, untuk berpe- Mereka boleh masuk, karena mereka kudus, tetapi selurang melawan Hazael, raja Aram, di Ramot-Gilead. Te- ruh rakyat haruslah mentaati peraturan TUHAN. 7 Dalam
tapi orang-orang Aram melukai Yoram. 6 Kemudian pu- pada itu orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari
langlah ia ke Yizreel untuk diobati oleh karena luka-luka segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tayang didapatnya di Rama pada waktu ia berperang me- ngannya, dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah
lawan Hazael, raja Aram. Dan Ahazia, anak Yoram raja dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia
Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yizreel, ka- keluar atau masuk.” 8 Orang-orang Lewi dan seluruh Yerena dia sakit. 7 Telah ditentukan Allah, bahwa Ahazia huda melakukan tepat seperti yang diperintahkan imam
akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yo- Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang
ram; maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama- selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan
sama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi, yang telah orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, karena
diurapi TUHAN, supaya dialah yang melenyapkan kelu- imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan
arga Ahab. 8 Sementara Yehu melakukan penghukuman itu. 9 Lalu imam Yoyada memberikan kepada para kepala
atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Ye- pasukan seratus itu tombak-tombak, utar-utar dan perisaihuda dan anak-anak saudara-saudara Ahazia, yang mela- perisai kepunyaan raja Daud yang ada di rumah Allah.
yani Ahazia. Juga mereka dibunuhnya. 9 Lalu ia mencari 10 Ia menempatkan seluruh rakyat, masing-masing dengan
Ahazia; Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Sa- lembing di tangannya, di lambung kanan sampai ke lam-
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bung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan ru- rumah TUHAN. 5 Ia mengumpulkan para imam dan orang
mah itu untuk melindungi raja. 11 Sesudah itu Yoyada Lewi dan berkata kepada mereka: ”Pergilah kamu ke kotadan anak-anaknya membawa anak raja itu ke luar, menge- kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang
nakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun.
kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta Lakukanlah hal itu dengan segera!” Tetapi orang Lewi itu
mengurapinya, lalu berserulah rakyat: ”Hiduplah raja!” tidak melakukannya dengan segera. 6 Lalu raja memanggil
12
Ketika Atalya mendengar pekik rakyat yang berlari-lari imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya: ”Mengapa
menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia menda- engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk
patkan rakyat itu ke dalam rumah TUHAN. 13 Lalu dili- membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dihatnyalah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, kenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel unsedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada tuk Kemah tempat hukum Allah? 7 Sebab anak-anak Atadekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil lya, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah,
meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat-alat mu- bahkan memakai barang-barang kudus rumah TUHAN unsik mereka, memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Ata- tuk para Baal.” 8 Sesudah itu raja memerintahkan supaya
lya mengoyakkan pakaiannya sambil berkata: ”Khianat, dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerkhianat!” 14 Tetapi imam Yoyada menyuruh keluar para bang rumah TUHAN, 9 lalu menyuruh mengumumkan di
kepala pasukan seratus, yakni orang-orang yang menge- Yehuda dan di Yerusalem, bahwa orang harus membawa
palai tentara, katanya kepada mereka: ”Bawalah dia ke- bagi TUHAN pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah
luar dari antara barisan! Siapa yang memihak kepada- itu, kepada orang Israel di padang gurun. 10 Maka bernya harus dibunuh dengan pedang!” Sebab imam itu te- sukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat; mereka
lah berkata tadinya: ”Jangan kamu membunuhnya di ru- datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam
mah TUHAN!” 15 Lalu mereka menangkap perempuan itu. peti itu sampai penuh. 11 Setiap kali peti itu dibawa maPada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja pada suk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja,
pintu gerbang Kuda, dibunuhlah ia di situ. 16 Kemudian dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di
Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha
rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat TUHAN. imam kepala mengeluarkan isi peti itu; kemudian mereka
17
Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatmerobohkannya; mereka memecahkan mezbah-mezbahnya nya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyadan patung-patungnya dan membunuh Matan, imam Baal, klah uang yang dikumpulkan. 12 Raja dan Yoyada menyedi depan mezbah-mezbah itu. 18 Kemudian Yoyada menye- rahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerrahkan pengawasan atas rumah TUHAN kepada imam- jaan pada rumah TUHAN. Mereka ini mengupah tukangimam dan orang-orang Lewi, yang telah dibagi-bagi dalam tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah rui rumah TUHAN; juga tukang-tukang besi dan tembaga
TUHAN, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran untuk memperbaiki rumah TUHAN. 13 Setelah itu mulaikepada TUHAN--seperti tertulis di dalam Taurat Musa-- lah tukang-tukang itu bekerja; pekerjaan perbaikan maju
dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali
Daud. 19 Juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohpada pintu-pintu gerbang rumah TUHAN, supaya dalam kannya. 14 Setelah mereka selesai, mereka membawa uang
hal apapun juga jangan masuk seseorang yang najis. 20 Sesudah
yang kelebihan kepada raja dan Yoyada. Uang itu dipaitu ia mengajak para kepala pasukan seratus, para pemuka, kai untuk membuat perkakas-perkakas rumah TUHAN,
para pemerintah rakyat dan seluruh rakyat negeri, lalu yakni: perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebakmembawa raja turun dari rumah TUHAN; mereka masuk tian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawanke istana raja melalui pintu gerbang Atas, lalu mendu- cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang
dukkan raja ke atas takhta kerajaan. 21 Bersukarialah se- umur Yoyada korban bakaran tetap dipersembahkan daluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu, setelah Atalya lam rumah TUHAN. 15 Yoyada menjadi tua, dan lanjut
mati dibunuh dengan pedang.
umur, lalu matilah ia. Seratus tiga puluh tahun umurnya ketika ia mati. 16 Ia dikuburkan di kota Daud di
samping raja-raja, karena perbuatan-perbuat yang baik
Yoas berumur tujuh tahun pada waktu ia menjadi
di Israel terhadap Allah dan rumah-Nya. 17 Sesudah Yoraja, dan empat puluh tahun lamanya ia memerintah di Yeyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyemrusalem. Nama ibunya ialah Zibya, dari Bersyeba. 2 Yoas
bah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka.
melakukan apa yang benar di mata TUHAN selama hidup 18
Mereka meninggalkan rumah TUHAN, Allah nenek mo3
imam Yoyada. Yoyada mengambil dua orang isteri bagi
yang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala
dia; dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perdan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yeempuan. 4 Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui
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huda dan Yerusalem tertimpa murka. 19 Namun TUHAN kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus.
mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berba- Ketika ia menghitung mereka yang berumur dua puluh talik kepada-Nya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperi- hun ke atas, didapatinya tiga ratus ribu teruna yang sangngatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan- gup keluar berperang dengan tombak dan perisai. 6 Selain
nya. 20 Lalu Roh Allah menguasai Zakharia, anak imam itu ia menyewa seratus ribu pahlawan yang gagah perkasa
Yoyada. Ia tampil di depan rakyat, dan berkata kepada dari Israel dengan bayaran seratus talenta perak. 7 Tetapi
mereka: ”Beginilah firman Allah: Mengapa kamu melang- seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata: ”Ya
gar perintah-perintah TUHAN, sehingga kamu tidak ber- raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada
untung? Oleh karena kamu meninggalkan TUHAN, Ia- tuanku, karena TUHAN tidak menyertai Israel, yakni sepun meninggalkan kamu!” 21 Tetapi mereka mengadakan mua bani Efraim ini. 8 Dan jikalau mereka bergabung juga,
persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam
melontari dia dengan batu di pelataran rumah TUHAN. perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan mu22
Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan suh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan
Yoyada, ayah Zakharia itu, terhadap dirinya. Ia membu- menggelincirkan!” 9 Lalu kata Amazia kepada abdi Allah
nuh anak Yoyada itu, yang pada saat kematiannya ber- itu: ”Bagaimana dengan seratus talenta yang telah kuseru: ”Semoga TUHAN melihatnya dan menuntut balas!” berikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?” Jawab abdi
23
Pada pergantian tahun tentara Aram maju menyerang Allah itu: ”TUHAN dapat memberikan lebih dari pada
Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu kepadamu!” 10 Kemudian Amazia memisahkan pasukan
itu semua pemimpin habis dibunuh mereka dan segala ja- yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahrahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. 24 Walaupun
tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun lah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat
TUHAN menyerahkan tentara yang sangat besar kepada tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. 11 Amazia
mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan TUHAN, mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke LemAllah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram bah Asin dan memukul kalah sepuluh ribu orang dari bani
melakukan penghukuman kepada Yoas. 25 Ketika mereka Seir. 12 Selain itu sepuluh ribu orang ditawan hidup-hidup
pergi dari padanya, --mereka meninggalkannya dengan luka- oleh bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu,
luka berat--pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu, seterhadap dia karena darah anak imam Yoyada itu, lalu hingga hancurlah mereka semua. 13 Tetapi orang-orang
membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan diku- dari pasukan yang dipulangkan Amazia, dan yang tidak
burkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. diperbolehkan ikut berperang dengan dia, menyerbu kota26
Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ia- kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet-Horon,
lah: Zabad, anak Simeat perempuan Amon, dan Yozabad, dan menewaskan tiga ribu orang penduduknya dan meramanak Simrit perempuan Moab. 27 Tentang anak-anaknya pas banyak jarahan. 14 Ketika Amazia kembali, setelah
dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para
tentang perbaikan rumah Allah, semua itu tertulis dalam allah bani Seir, yang dibawanya pulang, sebagai allahnya.
tafsiran kitab raja-raja. Maka Amazia, anaknya, menjadi Ia sujud menyembah kepada allah-allah itu dan membakar
raja menggantikan dia.
korban untuk mereka. 15 Maka bangkitlah murka TUHAN
terhadap Amazia; Ia menyuruh seorang nabi kepadanya
yang berkata: ”Mengapa engkau mencari allah sesuatu
Amazia berumur dua puluh lima tahun pada waktu
bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri
ia menjadi raja dan dua puluh sembilan tahun lamanya
dari tanganmu?” 16 Waktu nabi sedang berbicara, berkaia memerintah di Yerusalem; nama ibunya ialah Yoadan,
talah Amazia kepadanya: ”Apakah kami telah mengangdari Yerusalem. 2 Ia melakukan apa yang benar di mata
kat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah! Apakah
3
TUHAN, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesuengkau mau dibunuh?” Lalu diamlah nabi itu setelah berdah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyakata: ”Sekarang aku tahu, bahwa Allah telah menentukan
lah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaakan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat
4
itu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum
hal ini, dan tidak mendengarkan nasihatku!” 17 Kemudian
mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa
Amazia, raja Yehuda, mengadakan perundingan, lalu meyang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana
nyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, raja IsTUHAN telah memberi perintah: ”Janganlah ayah mati
rael, mengatakan: ”Mari kita mengadu tenaga!” 18 Tetapi
karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahYoas, raja Israel, menyuruh orang kepada Amazia, raja Yenya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya
huda, mengatakan: ”Onak yang di gunung Libanon meng5
sendiri.” Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan
irim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon,
menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Bebunyinya: Berikanlah anakmu perempuan kepada anakku
nyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-
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laki-laki menjadi isterinya. Tetapi binatang-binatang hutan
yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana,
lalu menginjak onak itu. 19 Pikirmu, engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang, tinggal saja
di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?”
20
Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan; sebab hal itu
telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka
ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari allah
orang Edom. 21 Sebab itu majulah Yoas, raja Israel, lalu
mengadu tenagalah mereka, ia dan Amazia, raja Yehuda,
di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. 22 Yehuda
terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke
kemahnya. 23 Yoas, raja Israel, menangkap Amazia, raja
Yehuda, anak Yoas bin Yoahas, di Bet-Semes. Lalu Yoas
membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari Pintu Gerbang Efraim sampai ke Pintu Gerbang Sudut, empat ratus hasta panjangnya. 24 Sesudah
itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada
di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom, juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera, kemudian
pulanglah ia ke Samaria. 25 Amazia bin Yoas, raja Yehuda,
masih hidup lima belas tahun lamanya sesudah Yoas bin
Yoahas, raja Israel, mati. 26 Selebihnya dari riwayat Amazia, dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel? 27 Sejak Amazia menjauhi TUHAN, orang mengadakan persepakatan
melawan dia di Yerusalem, sebab itu larilah ia ke Lakhis.
Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakhis, lalu dibunuhlah ia di sana. 28 Ia diangkut dengan kuda, lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud.
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Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia, yang masih berumur enam belas tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amazia. 2 Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda, sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. 3 Uzia berumur enam belas tahun pada
waktu ia menjadi raja dan lima puluh dua tahun lamanya
ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholya,
dari Yerusalem. 4 Ia melakukan apa yang benar di mata
TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya.
5
Ia mencari Allah selama hidup Zakharia, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari
TUHAN, Allah membuat segala usahanya berhasil. 6 Maka
majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan
membongkar tembok Gat, Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah
orang Filistin. 7 Allah menolongnya terhadap orang Filistin, dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur-Baal,
dan terhadap orang Meunim. 8 Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke

14. 2 TAWARIKH
Mesir, karena kekuatannya yang besar. 9 Uzia mendirikan
menara di Yerusalem di atas Pintu Gerbang Sudut di atas
Pintu Gerbang Lebak dan di atas Penjuru, serta mengokohkannya. 10 Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak
ternaknya, baik di Dataran Rendah maupun di Dataran
Tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjagapenjaga kebun anggur, di gunung-gunung dan di tanah
yang subur, karena ia suka pada pertanian. 11 Selain itu
Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang
maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak
buah yang dicatat oleh panitera Yeiel dan penata usaha
Maaseya, di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. 12 Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan
yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah dua ribu
enam ratus orang. 13 Di bawah pimpinan mereka terdapat satu balatentara, terdiri dari tiga ratus tujuh ribu
lima ratus orang yang gagah perkasa dalam berperang,
untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. 14 Uzia
memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur dan batu umban. 15 Ia
membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli, yang dapat menembakkan anak panah dan
batu besar, untuk ditempatkan di atas menara-menara
dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai
ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib
sehingga menjadi kuat. 16 Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak.
Ia berubah setia kepada TUHAN, Allahnya, dan memasuki bait TUHAN untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. 17 Tetapi imam Azarya mengikutinya dari belakang bersama-sama delapan puluh imam
TUHAN, orang-orang yang tegas; 18 mereka berdiri di depan
raja Uzia dan berkata kepadanya: ”Hai, Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada TUHAN, hanyalah
imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang
berhak membakar ukupan! Keluarlah dari tempat kudus
ini, karena engkau telah berubah setia! Engkau tidak akan
memperoleh kehormatan dari TUHAN Allah karena hal
ini.” 19 Tetapi Uzia, dengan bokor ukupan di tangannya
untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada
dahinya di hadapan para imam di rumah TUHAN, dekat
mezbah pembakaran ukupan. 20 Imam kepala Azarya dan
semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya, ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa
keluar, karena TUHAN telah menimpakan tulah kepadanya. 21 Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam
sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah TUHAN. Dan Yotam, anaknya, mengepalai istana
raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu.
22
Selebihnya dari riwayat Uzia, dari awal sampai akhir, di-
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tulis oleh nabi Yesaya bin Amos. 23 Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya,
dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang
dekat pekuburan raja-raja, karena ia berpenyakit kusta,
kata orang. Maka Yotam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
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Dan Zikhri, pahlawan dari Efraim, membunuh Maaseya,
anak raja, Azrikam, kepala istana, dan Elkana orang kedua di bawah raja. 8 Orang Israel menawan dari saudarasaudaranya dua ratus ribu orang, yakni perempuan-perempuan
serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Mereka
merampas juga banyak harta milik dari pada orang-orang
itu, dan membawa rampasan itu ke Samaria. 9 Tetapi di
Yotam berumur dua puluh lima tahun pada waktu sana ada seorang nabi TUHAN yang bernama Oded. Ia
ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia meme- pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berrintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Za- kata kepada mereka: ”Lihatlah, karena kehangatan murkadok. 2 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, te- Nya kepada Yehuda, TUHAN, Allah nenek moyangmu,
pat seperti yang dilakukan Uzia, ayahnya, hanya ia tidak menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah
mereka dengan kegememasuki Bait TUHAN. Tetapi rakyat masih saja mela- mengadakan pembunuhan di antara
10
3
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yang
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Dan
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rahkan hidupnya kepada TUHAN, Allahnya. Selebihnya
dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah lang- kepada mereka: ”Jangan bawa tawanan-tawanan itu ke
kahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab mari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terharaja-raja Israel dan Yehuda. 8 Ia berumur dua puluh lima dap TUHAN dan menambah dosa dan kesalahan kita! Sudan murka yang menyalatahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun dah cukup besar kesalahan kita,
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nya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahas, anak- 15
Dan
orang-orang
yang
ditunjuk
dengan
disebut namanya, menjadi raja menggantikan dia.
nya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua
orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari ramAhas berumur dua puluh tahun pada waktu ia menpasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, majadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di
kanan dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak dan
Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata
semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan
TUHAN seperti Daud, bapa leluhurnya, 2 tetapi ia hidup
keledai, dan dibawa ke Yerikho, ke kota pohon korma,
menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan ia membuat
dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel
patung-patung tuangan untuk para Baal. 3 Ia membakar
itu pulang ke Samaria. 16 Pada waktu itu raja Ahas mejuga korban di Lebak Ben-Hinom dan membakar anaknyuruh utusan kepada raja negeri Asyur untuk memohon
anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbubantuan. 17 Karena orang Edom telah datang pula dan
atan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan TUHAN
mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan.
dari depan orang Israel. 4 Ia mempersembahkan dan mem- 18
Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di
bakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempatDaerah Bukit dan di Tanah Negeb Yehuda. Merekapun
tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimmerebut Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Sokho dengan sebun. 5 Sebab itu TUHAN, Allahnya, menyerahkannya ke
gala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya dan
dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan
Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetap di kotadia dan menawan banyak orang dari padanya, yang dikota itu. 19 Demikianlah TUHAN merendahkan Yehuda
angkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke daoleh karena Ahas, raja Israel itu, membiarkan kebiadaban
lam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang
berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada TUHAN.
6
besar. Sebab dalam sehari Pekah bin Remalya mene- 20
Maka datanglah Tilgat-Pilneser, raja negeri Asyur, kewaskan di Yehuda seratus dua puluh ribu orang, semupadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyeanya orang-orang yang tangkas, oleh karena mereka tesakkannya. 21 Walaupun Ahas merampas barang-barang
lah meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyang mereka.
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dari rumah TUHAN, dari rumah raja dan dari rumahrumah para pemimpin dan menyerahkan semua itu kepada
raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. 22 Dalam keadaan terdesak itu raja Ahas
ini, malah semakin berubah setia terhadap TUHAN. 23 Ia
mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya: ”Yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka; kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga.” Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersamasama dengan dia bagi seluruh Israel. 24 Ahas mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah TUHAN, lalu membuat
mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. 25 Di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat bukitbukit pengorbanan untuk membakar korban bagi allah
lain. Dengan demikian ia menyakiti hati TUHAN, Allah
nenek moyangnya. 26 Selebihnya dari riwayatnya dan seluruh tingkah langkahnya, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel. 27 Kemudian Ahas mendapat perhentian
bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dikuburkan
di dalam kota, di Yerusalem; tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Maka Hizkia, anaknya, menjadi
raja menggantikan dia.

14. 2 TAWARIKH

janjian dengan TUHAN, Allah Israel, supaya murka-Nya
yang menyala-nyala itu undur dari pada kita. 11 Anakanakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu
telah dipilih TUHAN untuk berdiri di hadapan-Nya untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan
membakar korban bagi-Nya.” 12 Lalu bangunlah orang-orang
Lewi itu, yakni dari bani Kehat: Mahat bin Amasai dan
Yoel bin Azaria, dari bani Merari: Kish bin Abdi dan Azaria bin Yehaleleel, dari orang Gerson: Yoah bin Zima dan
Eden bin Yoah, 13 dari bani Elisafan: Simri dan Yeiel, dari
bani Asaf: Zakharia dan Matanya, 14 dari bani Heman:
Yehiel dan Simei, dan dari bani Yedutun: Semaya dan
Uziel. 15 Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan
menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut
perintah raja, sesuai dengan firman TUHAN, lalu mentahirkan rumah TUHAN. 16 Sesudah itu masuklah para
imam ke bagian dalam rumah TUHAN untuk mentahirkannya. Semua yang najis, yang didapati mereka di dalam bait TUHAN, dibawa ke pelataran rumah TUHAN;
orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut ke luar,
ke lembah Kidron. 17 Pekerjaan menguduskan itu dimulai
pada tanggal satu bulan yang pertama. Pada hari kedelapan bulan itu mereka sampai ke balai rumah TUHAN
dan menguduskan seluruh rumah TUHAN dalam delapan
hari. Mereka selesai pada hari keenam belas bulan pertama. 18 Lalu masuklah mereka menghadap raja Hizkia
dan berkata: ”Kami telah mentahirkan seluruh rumah
TUHAN, juga mezbah korban bakaran dengan segala perHizkia berumur dua puluh lima tahun pada waktu
kakasnya dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya.
ia menjadi raja dan dua puluh sembilan tahun lamanya 19
Dan segala perkakas, yang dibuang raja Ahas, ketika ia
ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia,
berubah
setia pada masa pemerintahannya, telah kami seanak Zakharia. 2 Ia melakukan apa yang benar di mata
diakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada
TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurdi depan mezbah TUHAN!” 20 Maka pagi-pagi raja Hizkia
nya. 3 Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan
mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota, dan pergi ke
yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah TUHAN
rumah TUHAN. 21 Mereka membawa tujuh ekor lembu
dan memperbaikinya. 4 Ia mendatangkan para imam dan
jantan, tujuh ekor domba jantan, tujuh ekor domba muda
orang-orang Lewi, dan mengumpulkan mereka di halaman
dan tujuh ekor kambing jantan sebagai korban penghapus
sebelah timur. 5 Katanya kepada mereka: ”Dengarlah, hai
dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus dan unorang-orang Lewi! Sekarang kuduskanlah dirimu dan kutuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni
duskanlah rumah TUHAN, Allah nenek moyangmu! Kepara imam, untuk mempersembahkannya di atas mezbah
6
luarkanlah kecemaran dari tempat kudus! Karena nenek
TUHAN. 22 Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu;
moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa
para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada
yang jahat di mata TUHAN, Allah kita, telah meninggalkanmezbah. Kemudian mereka, menyembelih domba-domba
Nya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman TUHAN
jantan dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Sesu7
dan membelakangi-Nya. Bahkan mereka menutup pintudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan mepintu balai rumah TUHAN dan memadamkan segala penyiramkan darahnya pada mezbah. 23 Selanjutnya mereka
lita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak
membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban
mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Ispenghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah. Mereka me8
rael di tempat kudus, sehingga murka TUHAN menimpa
letakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu. 24 Dan
Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kepara imam menyembelihnya dan mempersembahkan dangerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu
rahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa
9
lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek
untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Semoyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan
bab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan
anak-anak perempuan kita beserta isteri-isteri kita menkorban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi se10
Sekarang aku bermaksud mengikat perjadi tawanan.
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luruh Israel. 25 Ia menempatkan orang-orang Lewi di ru- rakyat belum terkumpul di Yerusalem. 4 Rancangan itu
mah TUHAN dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. 5 Mereka medengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan nabi mutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel,
Natan, karena dari Tuhanlah perintah itu, dengan per- dari Bersyeba sampai Dan, supaya masing-masing datang
antaraan nabi-nabi-Nya. 26 Maka berdirilah orang-orang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi TUHAN, Allah IsLewi dengan alat-alat musik Daud, demikian pula para rael, karena mereka belum merayakannya secara umum
imam dengan nafiri. 27 Lalu Hizkia memerintahkan un- seperti yang ada tertulis. 6 Maka berangkatlah pesuruhtuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda membawa
Pada saat persembahan korban bakaran dimulai, mulailah surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sepula dinyanyikan nyanyian bagi TUHAN dan dibunyikan suai dengan perintah raja: ”Hai, orang Israel, kembalinafiri, dengan iringan alat-alat musik Daud, raja Israel. lah kepada TUHAN, Allah Abraham, Ishak dan Israel,
28
Seluruh jemaah sujud menyembah sementara nyanyian maka Ia akan kembali kepada yang tertinggal dari pada
dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlang- kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja
sung sampai korban bakaran habis terbakar. 29 Sehabis Asyur. 7 Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan
korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap TUHAN,
yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyem- Allah nenek moyang mereka, sehingga Ia membuat mebah. 30 Lalu raja Hizkia dan para pemimpin memerin- reka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sentahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk diri. 8 Sekarang, janganlah tegar tengkuk seperti nenek
TUHAN dengan kata-kata Daud dan Asaf, pelihat itu. moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada TUHAN dan daMaka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu tanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskan-Nya unberlutut dan sujud menyembah. 31 Kemudian berbicaralah tuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada TUHAN,
Hizkia: ”Sekarang kamu telah mentahbiskan dirimu untuk Allahmu, supaya murka-Nya yang menyala-nyala undur
TUHAN. Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembe- dari padamu. 9 Karena bilamana kamu kembali kepada
lihan dan korban-korban syukur ke rumah TUHAN!” Lalu TUHAN, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan
jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban- mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan
korban puji-pujian; setiap orang yang rela hati membawa mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab
juga korban-korban bakaran. 32 Jumlah korban bakaran TUHAN, Allahmu, pengasih dan penyayang: Ia tidak akan
yang dibawa jemaah ialah: lembu tujuh puluh ekor, domba memalingkan wajah-Nya dari pada kamu, bilamana kamu
jantan seratus ekor dan domba muda dua ratus ekor. Se- kembali kepada-Nya!” 10 Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu
muanya sebagai korban bakaran bagi TUHAN. 33 Persembahanpergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manapersembahan kudus terdiri dari: lembu sapi enam ratus sye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolokekor dan kambing domba tiga ribu ekor. 34 Tetapi jum- olok. 11 Namun beberapa orang dari Asyer, Manasye dan
lah imam terlalu sedikit, sehingga mereka tidak sanggup Zebulon merendahkan diri, dan datang ke Yerusalem. 12 Di
menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu saudara- Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati
saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sam- mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam mengu- pin sesuai dengan firman TUHAN. 13 Maka berkumpullah
duskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguhdi Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besungguh menguduskan dirinya dari pada para imam. 35 Lagipula
sar, untuk merayakan hari raya Roti Tidak Beragi pada
korban bakaran itu banyak, dengan segala lemak korban bulan yang kedua. 14 Lalu bangunlah mereka menjauhkan
keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem; juga semua mebakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah TUHAN dite- zbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah
tapkan kembali. 36 Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita Kidron. 15 Kemudian disembelihlah domba Paskah pada
akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, ka- tanggal empat belas bulan kedua. Maka para imam dan
rena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka.
orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah TUHAN.
16
Mereka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang
Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Isberlaku bagi mereka masing-masing, sesuai dengan Taurael dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim
rat Musa, abdi Allah itu; para imam menyiramkan dadan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah
rah yang diterimanya dari orang-orang Lewi. 17 Sebab
bagi TUHAN, Allah orang Israel, di rumah TUHAN di
ada banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan
Yerusalem. 2 Raja bersama-sama para pemimpin dan sedirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk meluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk meranyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang
3
yakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak
tidak dapat menguduskannya bagi TUHAN karena ia tidapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam
dak tahir. 18 Sebab sebagian besar dari rakyat--terutama
belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan
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dari Efraim, Manasye, Isakhar dan Zebulon--tidak mentahirkan diri. Namun mereka memakan Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya: ”TUHAN, yang baik
itu, kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang,
19
yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni
TUHAN, Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus.” 20 TUHAN mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. 21 Tujuh
hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya Roti Tidak Beragi dengan kesukaan yang
besar, sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari
menyanyikan puji-pujian bagi TUHAN dengan sekuat tenaga. 22 Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik
dalam melayani TUHAN. Demikianlah orang memakan
makanan perayaan selama tujuh hari, sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka. 23 Kemudian
seluruh jemaah sepakat untuk berhari raya tujuh hari lagi.
Lalu mereka berhari raya tujuh hari lagi dengan sukaria. 24 Sebab Hizkia, raja Yehuda, telah menyumbangkan
kepada jemaah seribu ekor lembu jantan dan tujuh ribu
kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan
kepada jemaah seribu ekor lembu jantan dan sepuluh ribu
ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri. 25 Seluruh jemaah Yehuda bersukaria, juga para imam dan orang-orang Lewi, dan seluruh
jemaah yang datang dari Israel, serta orang-orang asing,
baik yang datang dari tanah Israel, maupun yang tinggal di Yehuda. 26 Maka besarlah kesukaan di Yerusalem,
karena sejak Salomo bin Daud, raja Israel, tidak pernah
terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. 27 Sesudah itu
para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat.
Suara mereka didengar TUHAN dan doa mereka sampai
ke tempat kediaman-Nya yang kudus di sorga.
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Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel
yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukkan
segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala,
dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah
di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah
seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masingmasing. 2 Hizkia menetapkan rombongan para imam dan
orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masingmasing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran
dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian dan untuk melayani di pintu-pintu
gerbang di tempat perkemahan TUHAN. 3 Raja memberi
sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran,
yakni: korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu
petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada
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bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat TUHAN. 4 Ia memerintahkan
rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan
sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orangorang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat TUHAN. 5 Segera setelah
perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah
yang besar hasil pertama dari pada gandum, anggur, minyak, madu dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu
dalam jumlah yang besar. 6 Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa
persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi
dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang
terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan
bagi TUHAN Allah mereka. Semuanya itu diletakkan
mereka bertimbun-timbun. 7 Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai
pada bulan yang ketujuh. 8 Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji TUHAN
dan umat-Nya, orang Israel. 9 Hizkia menanyakan para
imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, 10 dan
dijawab oleh Azarya, imam kepala keturunan Zadok demikian: ”Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah TUHAN, kami telah makan sekenyang-kenyangnya,
namun sisanya masih banyak. Sebab TUHAN telah memberkati umat-Nya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini.”
11
Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di
rumah TUHAN dan mereka menyediakannya. 12 Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus,
persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan
kudus itu ke sana. Konanya, seorang Lewi, mengawasi
semuanya, dan Simei, saudaranya, adalah orang kedua,
13
sedang Yehiel, Azazya, Nahat, Asael, Yerimot, Yozabad, Eliel, Yismakhya, Mahat dan Benanya adalah penilik di bawah Konanya dan Simei, saudaranya itu, sesuai
dengan petunjuk raja Hizkia dan Azarya, kepala rumah
Allah. 14 Dan Kore bin Yimna, seorang Lewi, penunggu
pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberianpemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan
persembahan khusus yang untuk TUHAN dan persembahanpersembahan maha kudus. 15 Di kota-kota imam ia dibantu dengan setia oleh Eden, Minyamin, Yesua, Semaya,
Amarya dan Sekhanya dalam pembagian itu kepada saudarasaudara mereka menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak, 16 kecuali kepada setiap orang yang
masuk ke rumah TUHAN, menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur tiga tahun ke atas. 17 Para imam dicatat dalam daftar menurut
puak-puak mereka, sedang orang-orang Lewi yang berumur dua puluh tahun ke atas dicatat menurut tugas dan
rombongan mereka. 18 Para imam terdaftar dengan selu-
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ruh keluarga mereka, yakni isteri, anak laki-laki dan perempuan, seluruh kaum itu, karena dengan setia mereka
menguduskan diri untuk persembahan kudus. 19 Bagi keturunan Harun, yakni imam-imam, yang tinggal di padangpadang penggembalaan sekitar kota-kota mereka, di setiap
kota ada orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya, untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang
laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi
yang terdaftar. 20 Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan TUHAN, Allahnya.
21
Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat
dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya
berhasil.

12

Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah TUHAN itu, dan berkata kepada
Yehuda dan Yerusalem: Hanya di depan satu mezbah kamu
harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya? 13 Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek
moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri
lain? Apakah para allah bangsa-bangsa segala negeri itu
pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku?
14
Siapa dari pada semua allah bangsa-bangsa yang sudah
ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan
kamu dari tanganku? 15 Sekarang, janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini! Janganlah
percaya kepadanya, karena tidak ada allah dari bangsa
atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya
dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku, lebihlebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu
dari tanganku!” 16 Dan masih banyak lagi yang diucapkan
Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hipegawai-pegawai Sanherib itu menentang TUHAN Allah
zkia itu datanglah Sanherib, raja Asyur, menyerbu Yehuda.
dan menentang Hizkia, hamba-Nya. 17 Ia menulis juga suIa mengepung kota-kota berkubu, dan berniat merebutrat yang penuh cela dan hujat terhadap TUHAN, Allah
nya. 2 Ketika Hizkia mengetahui, bahwa Sanherib datang
Israel, bunyinya: ”Sebagaimana para allah bangsa-bangsa
hendak memerangi Yerusalem, 3 ia berunding dengan para
segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari
panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata
tanganku, demikian pula Allah Hizkia takkan dapat meair yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia
lepaskan bangsa-Nya dari tanganku.” 18 Dan mereka bermembantunya. 4 Maka berkumpullah banyak orang. Meseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada
reka menutup semua mata air dan sungai yang mengarakyat Yerusalem yang ada di atas tembok, untuk menalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka: ”Mengkutkan dan mengejutkan mereka, supaya mereka dapat
apa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air, kalau
merebut kota itu. 19 Mereka berbicara tentang Allah Yemereka datang?” 5 Dengan sekuat tenaga Hizkia membarusalem seperti tentang para allah bangsa-bangsa di dungun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mennia, adalah buatan tangan manusia. 20 Tetapi oleh karena
dirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain
itu raja Hizkia dan nabi Yesaya bin Amos berdoa dan
di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan
berseru kepada sorga. 21 Lalu TUHAN mengirim malaimembuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar.
kat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah per6
Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengekasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan raja
palai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di
Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya.
halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati meKemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak
reka dengan kata-kata: 7 ”Kuatkanlah dan teguhkanlah
kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah allahnya.
hatimu! Janganlah takut dan terkejut terhadap raja Asyur 22
Demikianlah TUHAN menyelamatkan Hizkia dan penserta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang meduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, raja Asyur, dan
nyertai kita lebih banyak dari pada yang menyertai dia.
dari tangan semua musuhnya. Dan Ia mengaruniakan kea8
Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang
manan kepada mereka di segala penjuru. 23 Banyak orang
menyertai kita adalah TUHAN, Allah kita, yang memmembawa persembahan ke Yerusalem untuk TUHAN dan
bantu kita dan melakukan peperangan kita.” Oleh katabarang-barang berharga untuk Hizkia, raja Yehuda itu.
kata Hizkia, raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaSejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. 24 Pada hari9
annya kembali. Sesudah itu Sanherib, raja Asyur, yang
hari itu Hizkia jatuh sakit, sehingga hampir mati. Ia bersedang mengepung Lakhis dengan seluruh kekuatan tendoa kepada TUHAN, dan TUHAN berfirman kepadanya
taranya, mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem, kedan memberikannya suatu tanda ajaib. 25 Tetapi Hizkia tipada Hizkia, raja Yehuda, dan kepada semua orang Yedak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepahuda yang ada di Yerusalem, dengan pesan: 10 ”Beginilah
danya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda
titah Sanherib, raja Asyur: Apakah yang kamu harapkan,
dan Yerusalem ditimpa murka. 26 Tetapi ia sadar akan
maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini?
keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama
11
Bukankah Hizkia memperdayakan kamu, supaya kamu
dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka TUHAN timati kelaparan dan kehausan, dengan mengatakan: TUHAN,
dak menimpa mereka pada zaman Hizkia. 27 Hizkia mendaAllah kita, akan melepaskan kita dari tangan raja Asyur?
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pat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, perak,
batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisaiperisai dan segala macam barang yang indah-indah, 28 juga
tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan
minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar dan kandang-kandang untuk kawanan kambing
domba. 29 Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak
kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. 30 Hizkia ini juga
telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu, dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. 31 Demikianlah juga
ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya
untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi
di negeri, ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. 32 Selebihnya
dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan
nabi Yesaya bin Amos, dalam kitab raja-raja Yehuda dan
Israel. 33 Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersamasama dengan nenek moyangnya, dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi
penghormatan kepadanya. Maka Manasye, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
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yangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala
yang telah Kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan dan peraturan.”
9
Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih dari
pada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan TUHAN dari
depan orang Israel. 10 Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. 11 Oleh sebab itu TUHAN mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara raja Asyur yang
menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. 12 Dalam
keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati
TUHAN, Allahnya; ia sangat merendahkan diri di hadapan
Allah nenek moyangnya, 13 dan berdoa kepada-Nya. Maka
TUHAN mengabulkan doanya, dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan
memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye
mengakui, bahwa TUHAN itu Allah. 14 Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud, di sebelah Barat Gihon, di lembah, sampai dekat Pintu Gerbang Ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota
kubu di Yehuda. 15 Ia menjauhkan allah-allah asing dan
berhala dari rumah TUHAN, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah TUHAN dan di Yerusalem, dan membuangnya ke luar kota. 16 Ia menegakkan
kembali mezbah TUHAN, mempersembahkan korban keManasye berumur dua belas tahun pada waktu ia
selamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kemenjadi raja dan lima puluh lima tahun lamanya ia mepada
Yehuda untuk beribadah kepada TUHAN, Allah Ismerintah di Yerusalem. 2 Ia melakukan apa yang jahat
rael. 17 Walaupun demikian, rakyat masih mempersemdi mata TUHAN, sesuai dengan perbuatan keji bangsabahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya
bangsa yang telah dihalaukan TUHAN dari depan orang
kepada TUHAN, Allah mereka. 18 Selebihnya dari riwayat
Israel. 3 Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan
Manasye, doanya kepada Allahnya, dan ucapan-ucapan
yang telah dirobohkan oleh Hizkia, ayahnya; ia membapara pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama
ngun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patungTUHAN, Allah Israel, sesungguhnya semuanya itu terdapatung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tenpat dalam riwayat raja-raja Israel. 19 Doanya dan pengatara langit dan beribadah kepadanya. 4 Ia mendirikan mezbahbulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua
mezbah di rumah TUHAN, walaupun sehubungan dengan
tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorrumah itu TUHAN telah berfirman: ”Di Yerusalem namabanan serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung5
Ku akan tinggal untuk selama-lamanya!” Dan ia mendipatung sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semurikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di
anya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. 20 Kemudian
6
kedua pelataran rumah TUHAN. Bahkan, ia mempersemManasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nebahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak
nek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istananya.
Ben-Hinom; ia melakukan ramal, telaah dan sihir, dan
Maka Amon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil 21
Amon berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menroh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata
jadi raja dan dua tahun lamanya ia memerintah di Yeru7
TUHAN, sehingga ia menimbulkan sakit hati-Nya. Ia mesalem. 22 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN
naruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam ruseperti yang telah dilakukan Manasye, ayahnya. Amon
mah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud
mempersembahkan korban kepada segala patung yang didan kepada Salomo, anaknya: ”Dalam rumah ini dan di
buat Manasye, ayahnya, dan beribadah kepada patungYerusalem, yang telah Kupilih dari antara segala suku Ispatung itu. 23 Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan
rael, Aku akan menaruh nama-Ku untuk selama-lamanya!
TUHAN seperti Manasye, ayahnya, merendahkan diri, ma8
Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak ke
lah Amon makin banyak kesalahannya. 24 Maka pegawailuar dari tanah yang telah Kutentukan untuk nenek mo-
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pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia, dan
membunuhnya di istananya. 25 Tetapi rakyat negeri itu
membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan
melawan raja Amon; dan rakyat negeri itu mengangkat
Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.

hat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik, 13 mengepalai kuli-kuli dan
mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari
antara orang-orang Lewi itu ada yang menjadi panitera,
pengatur atau penunggu pintu gerbang. 14 Ketika mereka
mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah TUHAN,
imam Hilkia menemukan kitab Taurat TUHAN, yang diYosia berumur delapan tahun pada waktu ia menberikan dengan perantaraan Musa. 15 Maka berkatalah
jadi raja dan tiga puluh satu tahun lamanya ia memerinHilkia kepada Safan, panitera negara itu: ”Aku telah metah di Yerusalem. 2 Ia melakukan apa yang benar di mata
nemukan kitab Taurat di rumah TUHAN!” Lalu Hilkia
TUHAN dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan
memberikan kitab itu kepada Safan, 16 dan Safan memtidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 3 Pada tahun kebawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kadelapan dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia,
bar kepada raja: ”Segala sesuatu yang ditugaskan kepada
ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada
hamba-hambamu, telah mereka laksanakan. 17 Mereka tetahun kedua belas ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerulah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah TUHAN
salem dari pada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berdan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pehala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan.
kerja.” 18 Safan, panitera negara itu, memberitahukan juga
4
Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya;
kepada raja: ”Imam Hilkia telah memberikan kitab keia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di ataspadaku,” lalu Safan membacakan sebagian di depan raja.
nya; ia meremukkan dan menghancurluluhkan tiang-tiang 19
Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu,
berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tudikoyakkannyalah pakaiannya. 20 Kemudian raja memberi
angan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orangperintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada
orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala
Abdon
bin Mikha, kepada Safan, panitera negara itu, dan
itu. 5 Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbahkepada Asaya, hamba raja, katanya: 21 ”Pergilah, mintamezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan
lah petunjuk TUHAN bagiku, bagi yang masih tinggal di
Yerusalem. 6 Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan SiIsrael dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana
mukan ini, sebab hebat kehangatan murka TUHAN yang
telah menjadi reruntuhan, 7 ia merobohkan segala mezbah
dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita
dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan
tidak memelihara firman TUHAN dengan berbuat tepat
serta menghancurluluhkannya, dan menghancurkan semua
seperti yang tertulis dalam kitab ini!” 22 Maka pergilah
pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali
Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada nake Yerusalem. 8 Pada tahun kedelapan belas dari pemerinbiah Hulda, isteri seorang yang mengurus pakaian-pakaian,
tahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah
yaitu Salum bin Tokhat bin Hasra, penunggu pakaianTUHAN, ia menyuruh Safan bin Azalya, dan Maaseya,
pakaian; nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan
penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara,
baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diuntuk memperbaiki rumah TUHAN, Allahnya. 9 Maka
perintahkan. 23 Perempuan itu menjawab mereka: ”Bedatanglah mereka kepada imam besar Hilkia dan menyeginilah firman TUHAN, Allah Israel! Katakanlah kepada
rahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah
orang yang menyuruh kamu kepada-Ku! 24 Beginilah firman
dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni
TUHAN: Sesungguhnya Aku akan mendatangkan malapeoleh para penjaga pintu, dari orang-orang Manasye dan
taka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala
Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Iskutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di
rael, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan
depan raja Yehuda, 25 karena mereka meninggalkan Aku
10
dari penduduk Yerusalem.
Uang itu diberikan mereka
dan membakar korban kepada allah lain dengan maksud
ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi
menimbulkan sakit hati-Ku dengan segala pekerjaan tarumah TUHAN; dan mereka itu, yang bekerja dalam rungan mereka; sebab itu nyala murka-Ku akan dicurahkan
mah TUHAN, mengeluarkannya untuk membetulkan dan
ke tempat ini dengan tidak padam-padam. 26 Tetapi ke11
memperbaiki rumah itu.
Mereka memberikannya kepada raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk mepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan,
minta petunjuk TUHAN, harus kamu katakan demikian:
supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu
Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Mengenai perkauntuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada
taan yang telah kaudengar itu, 27 oleh karena engkau sugedung-gedung, yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan rodah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan
boh. 12 Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan
Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhasetia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas medap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena
reka ialah: Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari bani
engkau merendahkan diri di hadapan-Ku, mengoyakkan
Merari, sedangkan Zakharia dan Mesulam dari bani Ke-
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pakaianmu dan menangis di hadapan-Ku, Akupun telah Selain itu disumbangkannya tiga ribu ekor lembu. Semumendengarnya, demikianlah firman TUHAN, 28 maka se- anya itu dari harta milik raja. 8 Juga para panglimanya
sungguhnya Aku akan mengumpulkan engkau kepada ne- memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam,
nek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkia, Zakharia dan
kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan meli- Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para
hat segala malapetaka yang akan Kudatangkan atas tem- imam dua ribu enam ratus ekor kambing domba sebagai
pat ini dan atas penduduknya.” Lalu mereka menyampa- korban Paskah dan selain itu tiga ratus ekor lembu. 9 Lalu
ikan jawab itu kepada raja. 29 Sesudah itu raja menyu- Konanya dan kedua saudaranya, Semaya dan Netaneel,
ruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Ye- serta Hasabya, Yeiel dan Yozabad, para pemimpin orangrusalem. 30 Kemudian pergilah raja ke rumah TUHAN orang Lewi, menyumbangkan kepada orang-orang Lewi
bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yeru- lima ribu ekor kambing domba sebagai korban Paskah
salem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang dan selain itu lima ratus ekor lembu. 10 Setelah upacara
awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. De- ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya
ngan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dan orang-orang Lewi menurut rombongannya sesuai dedari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah TUHAN ngan perintah raja. 11 Maka disembelihlah domba Paskah,
itu. 31 Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima
diikatnyalah perjanjian di hadapan TUHAN untuk hidup dari orang-orang Lewi, sedang orang-orang Lewi menguliti
dengan mengikuti TUHAN, dan tetap menuruti perintah- domba itu. 12 Tetapi mereka memisahkan korban bakaran
untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan
perintah-Nya, peraturan-peraturan-Nya dan ketetapan-ketetapanNya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya puak mereka, supaya dipersembahkan kepada TUHAN sedan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis bagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula diladalam kitab itu. 32 Ia menyuruh semua orang yang berada kukan mereka dengan lembu-lembu. 13 Kemudian mereka
di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peritu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian aturan, sedang persembahan-persembahan kudus mereka
Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. 33 Yosia menja- masak dalam kuali, belanga dan pinggan, lalu membawauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel nya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. 14 Kemudian
dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah mereka menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam,
kepada TUHAN, Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yo- karena para imam, yakni anak-anak Harun, sampai malam
sia mereka tidak menyimpang mengikuti TUHAN, Allah hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala
nenek moyang mereka.
lemak. Oleh sebab itu orang-orang Lewi menyediakannya
bagi dirinya dan bagi para imam, yakni anak-anak Harun. 15 Para penyanyi, yakni bani Asaf, ada pada tempat
Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi TUHAN
mereka sesuai dengan perintah Daud, Asaf, Heman dan
di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal
Yedutun,
pelihat raja itu; juga para penunggu pintu gerempat belas bulan yang pertama. 2 Ia menetapkan tubang ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah
gas para imam, dan mendorong mereka menunaikan tumeninggalkan tugas mereka, karena saudara-saudara megas jabatannya dalam rumah TUHAN. 3 Berkatalah ia kereka, orang-orang Lewi, menyediakannya untuk mereka.
pada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Is- 16
Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi TUHAN dirael dan orang-orang kudus TUHAN: ”Tempatkanlah tasiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan unbut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo
tuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah
bin Daud, raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungTUHAN sesuai dengan perintah raja Yosia. 17 Pada waktu
nya. Sekarang layanilah TUHAN, Allahmu, dan Israel,
itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan
umat-Nya! 4 Bersiaplah menurut puak-puakmu dan mehari raya Roti Tidak Beragi selama tujuh hari. 18 Paskah
nurut rombonganmu sebagaimana yang dituliskan Daud,
semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak
raja Israel, dan Salomo, anaknya. 5 Berdirilah di halaman
nabi Samuel. Seorangpun di antara raja-raja orang Israel
tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu
tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan
yang lain, yakni kaum awam, dengan satu rombongan
Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan
puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu
seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan deitu. 6 Sembelihlah domba Paskah, kuduskanlah dirimu,
ngan penduduk Yerusalem. 19 Paskah itu dirayakan pada
dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu, supaya
tahun kedelapan belas pemerintahan Yosia. 20 Kemudian
dilakukan apa yang difirmankan TUHAN dengan perantadari pada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah
raan Musa.” 7 Yosia menyumbangkan kepada kaum awam
TUHAN, majulah Nekho, raja Mesir, hendak berperang
sejumlah tiga puluh ribu ekor kambing domba, yakni dombadi Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadadomba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuapinya. 21 Ia mengirim utusan kepada Yosia, dengan pesan:
nya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir.
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”Apakah urusanmu dengan aku, raja Yehuda? Saat ini
aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan
aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan
dimusnahkan-Nya!” 22 Tetapi Yosia tidak berpaling dari
padanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan
dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Nekho, yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido.
23
Maka pemanah-pemanah menembaki raja Yosia, dan
raja berseru kepada orang-orangnya: ”Bawa aku dari sini,
karena aku luka parah!” 24 Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian
matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena
Yosia. 25 Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini semua penyanyi lakilaki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia, dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam Syair-syair
Ratapan. 26 Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatanperbuatannya yang saleh yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat TUHAN, 27 yakni, riwayatnya dari awal
sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam
kitab raja-raja Israel dan Yehuda.
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Rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia, dan
mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem menggantikan
ayahnya. 2 Yoahas berumur dua puluh tiga tahun pada
waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. 3 Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu seratus talenta perak dan satu talenta emas. 4 Kemudian raja
Mesir itu mengangkat Elyakim, saudara Yoahas, menjadi
raja atas Yehuda dan Yerusalem, dan menukar namanya
dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas, saudaranya itu, ditawan oleh Nekho, dan dibawa ke Mesir. 5 Yoyakim berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja
dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, Allahnya. 6 Nebukadnezar, raja Babel, maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya
ke Babel. 7 Juga beberapa perkakas rumah TUHAN dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkan di istananya di Babel. 8 Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala
kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab
raja-raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakhin, anaknya,
menjadi raja menggantikan dia. 9 Yoyakhin berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga
bulan sepuluh hari lamanya ia memerintah di Yerusalem.
Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. 10 Pada
pergantian tahun raja Nebukadnezar menyuruh membawa

dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah
dari rumah TUHAN dan Zedekia, saudara ayah Yoyakhin,
menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. 11 Zedekia berumur dua puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja
dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
12
Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan nabi Yeremia, yang datang membawa pesan TUHAN. 13 Lagipula
ia memberontak terhadap raja Nebukadnezar, yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan
tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik
kepada TUHAN, Allah Israel. 14 Juga semua pemimpin
di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain.
Rumah yang dikuduskan TUHAN di Yerusalem itu dinajiskan mereka. 15 Namun TUHAN, Allah nenek moyang
mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusanutusan-Nya, karena Ia sayang kepada umat-Nya dan tempat kediaman-Nya. 16 Tetapi mereka mengolok-olok utusanutusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabi-Nya. Oleh sebab itu murka TUHAN bangkit
terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. 17 TUHAN menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan
pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan-semua diserahkan TUHAN ke dalam tangannya. 18 Seluruh
perkakas rumah Allah, yang besar dan yang kecil, serta
harta benda dari rumah TUHAN, harta benda raja dan
harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke
Babel. 19 Mereka membakar rumah Allah, merobohkan
tembok Yerusalem dan membakar segala puri dalam kota
itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya
yang indah-indah. 20 Mereka yang masih tinggal dan yang
luput dari pedang diangkutnya ke Babel dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan
Persia berkuasa. 21 Dengan demikian genaplah firman TUHAN
yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu
tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah tujuh puluh tahun. 22 Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia, TUHAN menggerakkan hati Koresh, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh
Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini: 23 ”Beginilah perintah Koresh, raja Persia: Segala kerajaan di bumi telah
dikaruniakan kepadaku oleh TUHAN, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah bagiNya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umat-Nya, TUHAN, Allahnya, menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang!”
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1Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia,
TUHAN menggerakkan hati Koresh, raja Persia itu untuk
menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan
dan tulisan pengumuman ini: 2 ”Beginilah perintah Koresh, raja Persia: Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh TUHAN, Allah semesta langit. Ia
menugaskan aku untuk mendirikan rumah bagi-Nya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. 3 Siapa di antara kamu
termasuk umat-Nya, Allahnya menyertainya! Biarlah ia
berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda,
dan mendirikan rumah TUHAN. Allah Israel, yakni Allah
yang diam di Yerusalem. 4 Dan setiap orang yang tertinggal, di manapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong
oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta
benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi
rumah Allah yang ada di Yerusalem.” 5 Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang
Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni
setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah TUHAN yang ada di
Yerusalem. 6 Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas,
harta benda dan ternak dan dengan pemberian yang indahindah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. 7 Pula raja Koresh menyuruh mengeluarkan
perlengkapan rumah TUHAN yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam
kuil allahnya. 8 Koresh, raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar,
pembesar di Yehuda. 9 Inilah daftarnya: tiga puluh bokor emas, seribu bokor perak, dua puluh sembilan pisau,
10
tiga puluh piala emas, pula empat ratus sepuluh piala
perak, seribu buah barang-barang lain. 11 Barang-barang
emas dan perak itu seluruhnya berjumlah lima ribu empat ratus. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu
orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel
ke Yerusalem.

2

Inilah orang-orang propinsi Yehuda yang berangkat
pulang dari pembuangan, yakni para tawanan, yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, raja Babel,

dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masingmasing ke kotanya. 2 Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekhai, Bilsan,
Mispar, Bigwai, Rehum dan Baana. Inilah daftar orangorang bangsa Israel: 3 bani Paros: dua ribu seratus tujuh
puluh dua orang; 4 bani Sefaca: tiga ratus tujuh puluh dua
orang; 5 bani Arah: tujuh ratus tujuh puluh lima orang;
6
bani Pahat-Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab: dua
ribu delapan ratus dua belas orang; 7 bani Elam: seribu
dua ratus lima puluh empat orang; 8 bani Zatu: sembilan
ratus empat puluh lima orang; 9 bani Zakai: tujuh ratus
enam puluh orang; 10 bani Bani: enam ratus empat puluh dua orang; 11 bani Bebai: enam ratus dua puluh tiga
orang; 12 bani Azgad: seribu dua ratus dua puluh dua
orang; 13 bani Adonikam: enam ratus enam puluh enam
orang; 14 bani Bigwai: dua ribu lima puluh enam orang;
15
bani Adin: empat ratus lima puluh empat orang; 16 bani
Ater, yakni bani Hizkia: sembilan puluh delapan orang;
17
bani Bezai: tiga ratus dua puluh tiga orang; 18 bani Yora:
seratus dua belas orang; 19 bani Hasum: dua ratus dua puluh tiga orang; 20 bani Gibar: sembilan puluh lima orang;
21
dari Betlehem: seratus dua puluh tiga orang; 22 orangorang Netofa: lima puluh enam orang; 23 orang-orang Anatot: seratus dua puluh delapan orang; 24 dari Asmawet:
empat puluh dua orang; 25 dari Kiryat-Arim, Kefira dan
Beerot: tujuh ratus empat puluh tiga orang; 26 dari Rama
dan Gaba: enam ratus dua puluh satu orang; 27 orangorang Mikhmas: seratus dua puluh dua orang; 28 orangorang Betel dan Ai: dua ratus dua puluh tiga orang; 29 dari
Nebo: lima puluh dua orang; 30 bani Magbis: seratus lima
puluh enam orang; 31 bani Elam, yakni Elam yang lain:
seribu dua ratus lima puluh empat orang; 32 bani Harim:
tiga ratus dua puluh orang; 33 orang-orang dari Lod, Hadid dan Ono: tujuh ratus dua puluh lima orang; 34 dari
Yerikho: tiga ratus empat puluh lima orang; 35 bani Senaa: tiga ribu enam ratus tiga puluh orang. 36 Inilah para
imam: bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua: sembilan ratus tujuh puluh tiga orang; 37 bani Imer: seribu
lima puluh dua orang; 38 bani Pasyhur: seribu dua ratus empat puluh tujuh orang; 39 bani Harim: seribu tujuh belas orang. 40 Inilah orang-orang Lewi: bani Yesua
dan Kadmiel, yakni bani Hodawya: tujuh puluh empat
orang. 41 Inilah para penyanyi: bani Asaf: seratus dua
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puluh delapan orang. 42 Inilah kaum penunggu pintu gerbang: bani Salum, bani Ater, bani Talmon, bani Akub,
bani Hatita, bani Sobai, semuanya seratus tiga puluh sembilan orang. 43 Inilah para budak di bait Allah: bani Ziha,
bani Hasufa, bani Tabaot; 44 bani Keros, bani Siaha, bani
Padon; 45 bani Lebana, bani Hagaba, bani Akub; 46 bani
Hagab, bani Samlai, bani Hanan; 47 bani Gidel, bani Gahar, bani Reaya; 48 bani Rezin, bani Nekoda, bani Gazam;
49
bani Uza, bani Paseah, bani Besai; 50 bani Asna, bani
Meunim, bani Nefusim; 51 bani Bakbuk, bani Hakufa, bani
Harhur; 52 bani Bazlut, bani Mehida, bani Harsa; 53 bani
Barkos, bani Sisera, bani Temah; 54 bani Neziah, bani Hatifa. 55 Inilah keturunan para hamba Salomo: bani Sotai, bani Soferet, bani Peruda; 56 bani Yaala, bani Darkon, bani Gidel; 57 bani Sefaca, bani Hatil, bani PokheretHazebaim, bani Ami. 58 Seluruh budak di bait Allah dan
keturunan para hamba Salomo ada tiga ratus sembilan
puluh dua orang. 59 Inilah orang-orang yang berangkat
pulang dari Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Adan dan Imer,
tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal usul mereka termasuk bangsa Israel: 60 bani
Delaya, bani Tobia, bani Nekoda, enam ratus lima puluh
dua orang; 61 dan dari antara kaum imam: bani Habaya,
bani Hakos, bani Barzilai. Barzilai itu memperisteri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu, dan sejak
itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. 62 Mereka itu
menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah,
tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan
tidak tahir untuk jabatan imam. 63 Dan tentang mereka
diputuskan oleh kepala daerah, bahwa mereka tidak boleh
makan dari persembahan maha kudus, sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim.
64
Seluruh jemaah itu bersama-sama ada empat puluh dua
ribu tiga ratus enam puluh orang, 65 selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah tujuh ribu
tiga ratus tiga puluh tujuh orang. Pada mereka ada dua
ratus penyanyi laki-laki dan perempuan. 66 Mereka mempunyai tujuh ratus tiga puluh enam ekor kuda, dua ratus empat puluh lima ekor bagal, 67 empat ratus tiga puluh lima ekor unta, dan enam ribu tujuh ratus dua puluh
ekor keledai. 68 Beberapa kepala kaum keluarga, tatkala
datang ke rumah TUHAN yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. 69 Mereka memberi
sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak enam puluh satu ribu
dirham emas, lima ribu mina perak dan seratus helai kemeja imam. 70 Adapun para imam dan orang-orang Lewi,
dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para
penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka, demikian juga semua orang
Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri.

3Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel
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menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. 2 Maka mulailah Yesua bin
Yozadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan
Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban
bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. 3 Mereka mendirikan
mezbah itu di tempatnya semula, sungguhpun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada TUHAN,
korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. 4 Mereka
juga mengadakan hari raya Pondok Daun, sesuai dengan
yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran
hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. 5 Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran
yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan
pada setiap hari raya yang kudus bagi TUHAN, dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela
kepada TUHAN. 6 Sejak hari pertama bulan yang ketujuh
mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada
TUHAN, namun dasar bait suci TUHAN belum juga diletakkan. 7 Lalu mereka memberikan uang kepada tukang
batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan
Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orangorang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke
laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Koresh, raja negeri Persia. 8 Pada tahun yang
kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel
dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudara mereka
yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan
semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orangorang Lewi yang berumur dua puluh tahun ke atas untuk
mengawasi pekerjaan membangun rumah TUHAN. 9 Lalu
Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersamasama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan
pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga bani
Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orangorang Lewi itu. 10 Pada waktu dasar bait suci TUHAN
diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah
para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, bani Asaf, dengan membawa ceracap, untuk memuji-muji TUHAN, menurut petunjuk Daud, raja Israel. 11 Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi TUHAN nyanyian pujian dan syukur: ”Sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setia-Nya kepada Israel!” Dan seluruh umat bersoraksorai dengan nyaring sambil memuji-muji TUHAN, oleh
karena dasar rumah TUHAN telah diletakkan. 12 Tetapi
banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepalakepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat
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rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring, ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata
mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara
nyaring karena kegirangan. 13 Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai
jauh.

4

Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar,
bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi TUHAN, Allah Israel,
2
maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum
keluarga dan berkata kepada mereka: ”Biarlah kami turut
membangun bersama-sama dengan kamu, karena kamipun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu; lagipula
kami selalu mempersembahkan korban kepada-Nya sejak
zaman Esar-Hadon, raja Asyur, yang memindahkan kami
ke mari.” 3 Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum
keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka:
”Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami
membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi TUHAN, Allah Israel,
seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Koresh, raja
negeri Persia.” 4 Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut
membangun. 5 Bahkan, selama zaman Koresh, raja negeri
Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri
Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan
orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. 6 Pada zaman pemerintahan Ahasyweros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan
terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan
di Yerusalem. 7 Dan pada zaman Artahsasta ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat dan Tabeel serta rekan-rekannya
yang lain kepada Artahsasta, raja negeri Persia. Naskah
surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya. (Dalam bahasa Aram:) 8 Rehum, bupati, dan Simsai, panitera, telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada raja Artahsasta, yang isinya sebagai berikut. 9 -Pada waktu itu ditulislah surat itu oleh Rehum, bupati,
dan Simsai, panitera, serta rekan-rekan mereka yang lain,
para hakim dan punggawa dan pegawai-pegawai, orang
Persia, orang-orang dari Erekh, dari Babel serta orangorang dari Susan, yaitu orang-orang Elam, 10 dan bangsabangsa lain, yang oleh Asnapar yang agung dan mulia itu
dipindahkan dan disuruh menetap di kota Samaria dan di
daerah yang lain sebelah barat sungai Efrat. 11 Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya: ”Ke hadapan
raja Artahsasta dari hamba-hamba tuanku, orang-orang
di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka 12 kiranya
raja maklum, bahwa orang-orang Yahudi, yang berangkat
dari tuanku ke tempat kami, telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan

jahat itu; mereka menyelesaikan pembangunan temboktembok dan memperbaiki dasarnya. 13 Kiranya raja maklum, bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan temboktemboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. 14 Sekarang, oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja dan tidak
patut bagi kami melihat raja kena cela, maka oleh sebab
itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada
raja, 15 supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat
nenek moyang tuanku. Di dalam kitab riwayat itu tuanku
akan mendapati dan mengetahui, bahwa kota itu kota durhaka, yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja
dan daerah-daerah, dan bahwa orang selalu mengadakan
pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah
sebabnya maka kota itu dibinasakan. 16 Kami ini memberitahukan kepada raja, bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka
bagi tuanku kelak tidak ada lagi milik di daerah sebelah
barat sungai Efrat.” 17 Maka raja mengirim surat jawaban
ini: ”Kepada Rehum, bupati, dan Simsai, panitera, serta
rekan-rekan mereka yang lain, yang tinggal di Samaria dan
di daerah yang lain seberang sungai Efrat. Salam! Maka
sekarang, 18 surat yang kamu kirim kepada kami, telah dibacakan kepadaku dengan jelas. 19 Lalu atas perintahku
telah diadakan penyelidikan, dan didapati, bahwa kota itu
sejak zaman dahulu selalu bangkit melawan raja-raja dan
bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. 20 Lagipula dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas
Yerusalem, yang memerintah seluruh daerah seberang sungai Efrat, dan kepada mereka dibayarlah pajak, upeti dan
bea. 21 Oleh sebab itu, keluarkanlah perintah, untuk menghentikan orang-orang itu, supaya kota itu jangan dibangun kembali, sebelum aku mengeluarkan perintah. 22 Dan
ingatlah baik-baik supaya jangan kamu perbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya kerusakan
yang menjadi kerugian raja-raja itu bertambah besar?”
23
Maka setelah salinan surat raja Artahsasta dibacakan
kepada Rehum, dan Simsai, panitera, serta rekan-rekan
mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem
mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan
mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan
itu. 24 Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun
rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, raja
negeri Persia.

5

Tetapi nabi Hagai dan Zakharia bin Ido, kedua nabi
itu, bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel,
yang menyertai mereka. 2 Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi
dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. 3 Tetapi pada waktu

372
itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah
sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan SyetarBoznai dan rekan-rekan mereka, dan beginilah katanya
kepada mereka: ”Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan
tembok ini?” 4 Lalu katanya pula kepada mereka: ”Siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini?”
5
Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang
Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orangorang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu.
6
Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah
sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan SyetarBoznai dan rekan-rekannya, para punggawa daerah sebelah barat sungai Efrat, kepada raja Darius. 7 Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut: ”Ke hadapan raja Darius. Salam sejahtera! 8 Kiranya
raja maklum, bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke
rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, sedang dindingnya dilapis dengan kayu, dan pekerjaan itu dikerjakan
dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka.
9
Kemudian kami menanyai para tua-tua itu dan beginilah kata kami kepada mereka: Siapakah yang memberi
perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? 10 Lagipula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka, untuk memberitahukannya kepada tuanku, dengan mencatat nama orang-orang
yang mengepalai mereka. 11 Inilah jawaban yang diberikan
mereka kepada kami: Kami adalah hamba-hamba Allah
semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali
rumah, yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya,
didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang
agung. 12 Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkanNya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel,
orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut
bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. 13 Akan tetapi pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh raja Koresh untuk membangun rumah Allah ini. 14 Juga perlengkapan emas dan
perak dari rumah Allah, yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel, diambil pula oleh raja Koresh
dari bait suci yang di Babel itu, dan diserahkan kepada
seorang yang bernama Sesbazar yang telah diangkatnya
menjadi bupati. 15 Perintahnya kepadanya: Ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci
yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibangun di
tempatnya yang semula. 16 Kemudian datanglah Sesbazar,
meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan
sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya, hanya belum selesai. 17 Oleh sebab itu, jikalau
dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penye-
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lidikan di dalam gedung perbendaharaan raja, di sana, di
Babel, apakah pernah dikeluarkan perintah oleh raja Koresh untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu. Kemudian keputusan raja tentang hal itu
kiranya dikirimkan kepada kami.”

6

Sesudah itu atas perintah raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskahnaskah disimpan. 2 Kemudian di Ahmeta, benteng yang di
propinsi Media, didapati sebuah gulungan, yang isinya sebagai berikut: ”Piagam: 3 Pada tahun pertama zaman raja
Koresh dikeluarkanlah perintah oleh raja Koresh: Mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan
korban sembelihan dan korban api-apian; haruslah tingginya enam puluh hasta dan lebarnya enam puluh hasta.
4
Dan haruslah dipasang tiga lapis batu besar-besar dan
satu lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. 5 Dan juga perlengkapan emas dan perak
rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait
suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah
dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang
di Yerusalem, ke tempatnya yang semula; dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah.” 6 ”Oleh sebab
itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan
Syetar-Boznai serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan
diri dari sana. 7 Biarkanlah pekerjaan membangun rumah
Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh
membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula.
8
Lagipula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa
yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang
Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni
dari pada penghasilan kerajaan, dari pada upeti daerah
seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang
itu. 9 Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda,
domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi
Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan
minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari
demi hari tanpa kelalaian, 10 supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah
semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya.
11
Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku, supaya
setiap orang yang melanggar keputusan ini, akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya, untuk menyulakannya
pada ujung tiang itu dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. 12 Maka Allah, yang sudah
membuat nama-Nya diam di sana, biarlah Ia merobohkan
setiap raja dan setiap bangsa, yang mengacungkan tangan
untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah
Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan
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seksama.” 13 Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Syetar-Boznai dan rekan-rekan mereka
berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan
raja Darius. 14 Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan
pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat
nabi Hagai dan nabi Zakharia bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan
menurut perintah Koresh, Darius dan Artahsasta, rajaraja negeri Persia. 15 Maka selesailah rumah itu pada hari
yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang keenam
zaman pemerintahan raja Darius. 16 Maka orang Israel,
para imam, orang-orang Lewi dan orang-orang lain yang
pulang dari pembuangan, merayakan pentahbisan rumah
Allah ini dengan sukaria. 17 Untuk pentahbisan rumah
Allah ini mereka mempersembahkan lembu jantan seratus
ekor, domba jantan dua ratus ekor dan anak domba empat
ratus ekor; juga kambing jantan sebagai korban penghapus
dosa bagi seluruh orang Israel dua belas ekor, menurut
bilangan suku Israel. 18 Mereka juga menempatkan para
imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi
pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah
kepada Allah yang diam di Yerusalem, sesuai dengan yang
ada tertulis dalam kitab Musa. 19 Dan pada tanggal empat belas bulan pertama mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah. 20 Karena para imam dan orangorang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari
pembuangan, dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para
imam, dan bagi dirinya sendiri. 21 Orang-orang Israel yang
pulang dari pembuangan memakannya dan demikian juga
setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsabangsa negeri itu lalu menggabungkan diri kepada mereka,
untuk berbakti kepada TUHAN, Allah Israel. 22 Lagipula
mereka merayakan hari raya Roti Tidak Beragi dengan
sukacita, tujuh hari lamanya, karena TUHAN telah membuat mereka bersukacita; Ia telah memalingkan hati raja
negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni
Allah Israel.

7

Kemudian dari pada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artahsasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azarya bin Hilkia 2 bin Salum bin
Zadok bin Ahitub 3 bin Amarya bin Azarya bin Merayot
4
bin Zerahya bin Uzi bin Buki 5 bin Abisua bin Pinehas
bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. 6 Ezra
ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli
kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan TUHAN,
Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan TUHAN, Allahnya, melindungi
dia. 7 Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun

ketujuh zaman raja Artahsasta. 8 Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ketujuh zaman
raja itu. 9 Tepat pada tanggal satu bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel dan tepat pada tanggal satu bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. 10 Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat TUHAN dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara
orang Israel. 11 Inilah salinan surat, yang diberikan raja Artahsasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli
dalam perkataan segala perintah dan ketetapan TUHAN
bagi orang Israel: 12 ”Artahsasta, raja segala raja, kepada
Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit, dan selanjutnya. Maka sekarang, 13 olehku telah dikeluarkan perintah, bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya atau orangorang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut
pergi dengan engkau. 14 Oleh karena engkau disuruh raja
serta ketujuh orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu,
15
dan untuk membawa perak dan emas, yang diberikan
raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel, yang tempat kediaman-Nya di
Yerusalem, 16 beserta segala perak dan emas yang akan kauperoleh di seluruh propinsi Babel, dengan persembahan
sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para
imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem,
17
maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama
memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan,
domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban
sajiannya dan korban curahannya, dan haruslah semuanya
itu kaupersembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu
yang ada di Yerusalem. 18 Tetapi apa yang dianggap baik
olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat
sesuai dengan kehendak Allahmu. 19 Hanya perlengkapanperlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di
rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di
Yerusalem. 20 Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kaubayar dari perbendaharaan kerajaan. 21 Kemudian aku, raja Artahsasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat, begini: segala yang diminta dari padamu oleh imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit,
haruslah dilaksanakan dengan seksama, 22 dengan memakai perak sampai jumlah seratus talenta, gandum sampai
jumlah seratus kor, anggur sampai jumlah seratus bat, minyak sampai jumlah seratus bat, dan garam tidak terbatas.
23
Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta
langit, harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan
rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan
raja serta anak-anaknya kena murka. 24 Lagipula kami ber-
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itahukan kepadamu, bahwa tidaklah sah bila para imam, bani Lewi. 16 Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Seorang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di maya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakharia, Mesubait Allah dan para hamba rumah Allah dikenakan pa- lam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan
jak, upeti atau bea. 25 Maka engkau, hai Ezra, angkat- Elnatan, yakni pengajar-pengajar, 17 dengan suatu pesan
lah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan untuk Ido, kepala setempat di Kasifya. Aku menaruh
hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya me- perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikareka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah se- takan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di
berang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengeta- bait Allah di Kasifya itu, supaya mereka mendatangkan
hui hukum Allahmu; dan orang yang belum mengetahu- kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan
inya haruslah kauajar. 26 Setiap orang, yang tidak mela- kebaktian di rumah Allah kami. 18 Kemudian karena takukan hukum Allahmu dan hukum raja, harus dihukum ngan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkadengan seksama, baik dengan hukuman mati, maupun de- nlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal
ngan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman budi dari bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebya
penjara.” 27 Terpujilah TUHAN, Allah nenek moyang kita, dengan anak-anak dan saudara-saudaranya, delapan belas
yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga orang; 19 dan Hasabya beserta Yesaya, dari bani Merari,
ia menyemarakkan rumah TUHAN yang ada di Yerusalem, dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka, dua pu28
dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat- luh orang; 20 dan dari para budak di bait Allah, yang dipenasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa! berikan Daud dan para pembesar untuk membantu peker(7-28b) Maka aku menguatkan hatiku, karena tangan TUHAN,
jaan orang-orang Lewi, dua ratus dua puluh orang, yang
Allahku, melindungi aku dan aku menghimpunkan dari masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. 21 Kemudian
antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan
pulang bersama-sama aku.
puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah
kami dan memohon kepada-Nya jalan yang aman bagi
kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami.
Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang- 22
Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berorang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Bakuda
kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh
bel pada zaman pemerintahan raja Artahsasta: 2 dari bani
di jalan; sebab kami telah berkata kepada raja, demikian:
Pinehas: Gersom; dari bani Itamar: Daniel; dari bani
”Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari
Daud: Hatus 3 bin Sekhanya; dari bani Paros: Zakharia,
Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murka-Nya
dan bersama-sama dia seratus lima puluh orang laki-laki
menimpa semua orang yang meninggalkan Dia.” 23 Jadi bertercatat di dalam silsilah; 4 dari bani Pahat-Moab: Elyoepuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan
nai bin Zerahya, dan bersama-sama dia dua ratus orang
Allah
mengabulkan permohonan kami. 24 Lalu aku melaki-laki; 5 dari bani Zatu: Sekhanya bin Yahaziel, dan
milih dua belas orang pemuka imam, yakni Serebya dan
bersama-sama dia tiga ratus orang laki-laki; 6 dan dari bani
Hasabya, dan bersama-sama mereka sepuluh orang dari anAdin: Ebed bin Yonatan, dan bersama-sama dia lima putara
saudara-saudara mereka. 25 Aku menimbang bagi meluh orang laki-laki; 7 dari bani Elam: Yesaya bin Atalya,
reka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni
dan bersama-sama dia tujuh puluh orang laki-laki; 8 dan
persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami
dari bani Sefaca: Zebaja bin Mikhael, dan bersama-sama
yang
dikhususkan oleh raja serta penasihat-penasihatnya
dia delapan puluh orang laki-laki; 9 dan dari bani Yoab:
dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang
Obaja bin Yehiel, dan bersama-sama dia dua ratus deada di sana. 26 Pula aku menimbang untuk menyerahkan
lapan belas orang laki-laki; 10 dan dari bani Bani: Selomit
ke tangan mereka: perak enam ratus lima puluh talenta,
bin Yosifya, dan bersama-sama dia seratus enam puluh
perlengkapan perak seharga seratus talenta, emas sera11
orang laki-laki; dan dari bani Bebai: Zakharia bin Betus talenta, 27 dua puluh piala emas seharga seribu dirbai, dan bersama-sama dia dua puluh delapan orang lakiham dan dua buah perlengkapan dari pada tembaga murni
laki; 12 dan dari bani Azgad: Yohanan bin Hakatan, dan
yang mengkilat dan indah seperti emas. 28 Dan aku ber13
bersama-sama dia seratus sepuluh orang laki-laki; dan
kata kepada mereka: ”Kamu kudus bagi TUHAN, dan
dari bani Adonikam: yang datang kemudian, dan inilah
perlengkapan-perlengkapan inipun kudus, dan perak dan
nama mereka: Elifelet, Yehiel dan Semaya, dan bersamaemas ini adalah persembahan sukarela kepada TUHAN,
14
sama mereka enam puluh orang laki-laki; dan dari bani
Allah nenek moyangmu; 29 rawatlah dan jagalah itu sampai
Bigwai: Utai dan Zabud dan bersama-sama dia tujuh pukamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam
luh orang laki-laki. 15 Aku menghimpunkan mereka deserta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum kelukat sungai yang mengalir ke Ahawa dan di sana kami
arga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah
berkemah tiga hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka,
TUHAN.” 30 Lalu para imam dan orang-orang Lewi meternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam,
nerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan
tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari
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yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke
rumah Allah kami. 31 Kemudian berangkatlah kami dari
sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal dua belas
bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan
Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari
tangan musuh dan penyamun. 32 Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama tiga hari,
33
maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan
emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah
Allah kami di bawah pengawasan imam Meremot bin Uria,
yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yozabad bin Yesua dan Noaja bin Binui, orangorang Lewi. 34 Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. 35 Pada waktu
itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan,
yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel: lembu
jantan dua belas ekor untuk seluruh Israel, domba jantan
sembilan puluh enam ekor, anak domba tujuh puluh tujuh ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa
dua belas ekor, semuanya itu sebagai korban bakaran bagi
TUHAN. 36 Mereka menyampaikan juga surat perintah raja
kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah
barat sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan
kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah.

9

serahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan
penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang
ini. 8 Dan sekarang, baru saja kami alami kasih karunia
dari pada TUHAN, Allah kami yang meninggalkan pada
kami orang-orang yang terluput, dan memberi kami tempat menetap di tempat-Nya yang kudus, sehingga Allah
kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami
sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. 9 Karena sungguhpun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan
itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami
disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan
menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok
pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. 10 Tetapi sekarang, ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah
semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintahMu, 11 yang Kauperintahkan dengan perantaraan hambahamba-Mu, para nabi itu, dengan berfirman: Negeri yang
kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar
oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung.
12
Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak
perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan
dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya
kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik, dan
mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selamalamanya. 13 Sesudah semua yang kami alami oleh sebab
perbuatan kami yang jahat, dan oleh sebab kesalahan kami
yang besar, sedangkan Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami, dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak
ini, 14 masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan
kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami
habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau
terluput? 15 Ya TUHAN, Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orangorang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan
kami. Bahwasanya, dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu.”

Sesudah semuanya itu terlaksana datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata: ”Orang-orang Israel
awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan
diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni
dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus,
orang Amon, orang Moab, orang Mesir dan orang Amori.
2
Karena mereka telah mengambil isteri dari antara anak
perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk
anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak
setia itu.” 3 Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku
mengoyakkan pakaianku dan jubahku dan aku mencabut
rambut kepalaku dan janggutku dan duduklah aku tertegun. 4 Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang
gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan
tidak setia orang-orang buangan itu, tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. 5 Pada waktu korban
petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku, lalu
aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyakkoyak sambil menadahkan tanganku kepada TUHAN, Allahku,
Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, sambil
6
dan kataku: ”Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimsehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepada-Mu, punlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar
ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi jumlahnya, laki-laki, perempuan dan anak-anak. Orangkepala kami dan kesalahan kami telah membubung ke la- orang itu menangis keras-keras. 2 Maka berbicaralah Sengit. 7 Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini khanya bin Yehiel, dari bani Elam, katanya kepada Ezra:
kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami maka ”Kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap
kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami di- Allah kita, oleh karena kami telah memperisteri perem-
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15. EZRA

puan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian nya disebut. Pada hari pertama bulan kesepuluh mereka
sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. 3 Marilah bersidang untuk menyelidiki perkara itu, 17 dan mereka
kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memkita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak- peristeri perempuan asing itu pada hari pertama bulan
anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat tuan dan pertama. 18 Di antara kaum imam yang memperisteri perorang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan empuan asing terdapat: dari bani Yesua bin Yozadak, debiarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. 4 Bangkitlah,ngan saudara-saudaranya: Maaseya, Eliezer, Yarib dan
karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi Gedalya. 19 Dengan memegang tangan, mereka itu berengkau. Kuatkanlah hatimu, dan bertindaklah!” 5 Kemudian janji akan mengusir isteri mereka. Dan mereka memperbangkitlah Ezra dan menyuruh para pemuka imam dan sembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing
orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah, domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mebahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu, maka reka. 20 Dari bani Imer: Hanani dan Zebaja; 21 dari bani
bersumpahlah mereka. 6 Sesudah itu Ezra pergi dari depan Harim: Maaseya, Elia, Semaya, Yehiel dan Uzia; 22 dan
rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Elyasib, dan di dari bani Pasyhur: Elyoenai, Maaseya, Ismael, Netaneel,
sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum Yozabad dan Elasa. 23 Dari orang-orang Lewi: Yozabad,
air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu Simei, Kelaya (yakni Kelita), Petahya, Yuda dan Eliezer.
telah melakukan perbuatan tidak setia. 7 Lalu disiarkanlah 24 Dari para penyanyi: Elyasib. Dari para penunggu pintu
pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua gerbang: Salum, Telem dan Uri. 25 Dari orang-orang Israel
orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di yang lain: dari bani Paros: Ramya, Yezia, Malkia, MiyaYerusalem. 8 Barangsiapa dalam tiga hari tidak datang, min, Eleazar, Malkia dan Benaya. 26 Dari bani Elam: Mamaka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua se- tanya, Zakharia, Yehiel, Abdi, Yeremot dan Elia. 27 Dari
gala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari je- bani Zatu: Elyoenai, Elyasib, Matanya, Yeremot, Zabad
maah yang pulang dari pembuangan. 9 Lalu berhimpunlah dan Aziza. 28 Dari bani Bebai: Yohanan, Hananya, Zabai
semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dan Altai. 29 Dari bani Bani: Mesulam, Malukh, Adaya,
dalam tiga hari itu, yakni dalam bulan kesembilan pada Yasub, Seal dan Yeramot. 30 Dari bani Pahat-Moab: Adna
tanggal dua puluh bulan itu. Seluruh rakyat duduk di ha- dan Kelal, Benaya, Maaseya, Matania, Bezaleel, Binui dan
laman rumah Allah, sambil menggigil karena perkara itu Manasye. 31 Dari bani Harim: Eliezer, Yisia, Malkia, Sedan karena hujan lebat. 10 Maka bangkitlah imam Ezra, maya, Simeon, 32 Benyamin, Malukh, dan Semarya. 33 Dari
lalu berkata kepada mereka: ”Kamu telah melakukan per- bani Hasum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Yeremai,
buatan tidak setia, karena kamu memperisteri perempuan Manasye dan Simei. 34 Dari bani Bani: Maadai, Amram,
asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Is- Uel, 35 Benaya, Bedeya, Keluhu, 36 Wanya, Meremot, Elyarael. 11 Tetapi sekarang mengakulah di hadapan TUHAN, sib, 37 Matanya, Matnai, Yaasai. 38 Dari bani Binui: SiAllah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang ber- mei, 39 Selemya, Natan, Adaya, 40 Makhnadbai, Sasai, Sakenan kepada-Nya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk rai, 41 Azareel, Selemya, Semarya, 42 Salum, Amarya dan
negeri dan perempuan-perempuan asing itu!” 12 Lalu se- Yusuf. 43 Dari bani Nebo: Yeiel, Matica, Zabad, Zebina,
luruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nya- Yadai, Yoel dan Benaya. 44 Mereka sekalian mengambil
ring: ”Sesungguhnya, adalah kewajiban kami melakukan sebagai isteri perempuan asing; maka mereka menyuruh
seperti katamu itu. 13 Tetapi orang-orang ini besar jum- pergi isteri-isteri itu dengan anak-anaknya.
lahnya dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak
sanggup lagi berdiri di luar. Lagipula pekerjaan itu bukan
perkara sehari dua hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. 14 Biarlah pemimpinpemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya,
maka setiap orang di kota-kota kami yang memperisteri
perempuan asing harus datang menghadap pada waktuwaktu tertentu, dan bersama-sama mereka para tua-tua
dan para hakim di tiap-tiap kota, sampai murka Allah
kami yang bernyala-nyala karena perkara ini dijauhkan
dari kami.” 15 Hanya Yonatan bin Asael, dan Yahzeya bin
Tikwa, berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sabetai, orang Lewi itu. 16 Tetapi mereka yang
pulang dari pembuangan melakukannya. Maka imam Ezra
memilih beberapa orang, kepala-kepala kaum keluarga, masingmasing untuk kaum keluarganya, semuanya dengan nama-

Nehemia

1Riwayat Nehemia bin Hakhalya. Pada bulan Kislew ta-

raja Artahsasta, ketika menjadi tugasku untuk menyedihun kedua puluh, ketika aku ada di puri Susan, datanglah akan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikanHanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan be- nya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang me2
berapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka ten- mang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah
tang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar ia kepadaku: ”Mengapa mukamu muram, walaupun engdari penawanan dan tentang Yerusalem. 3 Kata mereka kau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati.” Lalu aku men3
kepadaku: ”Orang-orang yang masih tinggal di daerah jadi sangat takut. Jawabku kepada raja: ”Hiduplah raja
sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesu- untuk selamanya! Bagaimana mukaku tidak akan mukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yeru- ram, kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku, tesalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah lah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis
4
terbakar.” 4 Ketika kudengar berita ini, duduklah aku me- dimakan api?” Lalu kata raja kepadaku: ”Jadi, apa yang
nangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpu- kauinginkan?” Maka aku berdoa kepada Allah semesta la5
asa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, 5 kataku: ngit, kemudian jawabku kepada raja: ”Jika raja meng”Ya, TUHAN, Allah semesta langit, Allah yang maha be- anggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah
sar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan ka- aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, su6
sih setia-Nya terhadap orang yang kasih kepada-Nya dan paya aku membangunnya kembali.” Lalu bertanyalah raja
tetap mengikuti perintah-perintah-Nya, 6 berilah telinga- kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya: ”BeMu dan bukalah mata-Mu dan dengarkanlah doa hamba- rapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau
Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan kembali?” Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku
7
malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah
mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan aku kepada raja: ”Jika raja menganggap baik, berikaterhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah ber- nlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah sebebuat dosa. 7 Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan rang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku
8
tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi
peraturan-peraturan yang telah Kauperintahkan kepada Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku
Musa, hamba-Mu itu. 8 Ingatlah akan firman yang Kau- kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerpesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni: Bila kamu ber- bang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk
ubah setia, kamu akan Kucerai-beraikan di antara bangsa- rumah yang akan kudiami.” Dan raja mengabulkan perbangsa. 9 Tetapi, bila kamu berbalik kepada-Ku dan tetap mintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melin9
mengikuti perintah-perintah-serta melakukannya, maka se- dungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati
kalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada
Kukumpulkan mereka kembali dan Kubawa ke tempat yang mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglimapanglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku.
telah Kupilih untuk membuat nama-Ku diam di sana. 10 Bukankah
10
Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon,
mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kaubebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal katangan-Mu yang kuat? 11 Ya, Tuhan, berilah telinga ke- rena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan
11
Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesupada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba- orang Israel.
12
Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba- dah tiga hari aku di sana, bangunlah aku pada malam
Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai
aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana
orang ini.” Ketika itu aku ini juru minuman raja.
yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan
Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepa13
Pada bulan Nisan tahun kedua puluh pemerintahan daku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam
2
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hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak, ke jurusan
mata air Ular Naga dan pintu gerbang Sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang
telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis
dimakan api. 14 Lalu aku meneruskan perjalananku ke
pintu gerbang Mata Air dan ke kolam Raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu,
15
aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang. 16 Para penguasa tidak tahu ke mana
aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena
sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada
orang Yahudi, baik kepada para imam, maupun kepada
para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas
lainnya. 17 Berkatalah aku kepada mereka: ”Kamu lihat
kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari, kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya
kita tidak lagi dicela.” 18 Ketika kuberitahukan kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi
aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka: ”Kami siap untuk membangun!” Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan
yang baik itu. 19 Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Gesyem, orang Arab,
mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina
kami. Kata mereka: ”Apa yang kamu lakukan itu? Apa
kamu mau berontak terhadap raja?” 20 Aku menjawab mereka, kataku: ”Allah semesta langit, Dialah yang membuat
kami berhasil! Kami, hamba-hamba-Nya, telah siap untuk
membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan
tidak akan diingat di Yerusalem!”

16. NEHEMIA

Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orangorang Gibeon dan Mizpa, yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. 8 Berdekatan
dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang
emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia
Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka
memperkokoh Yerusalem sampai tembok Lebar. 9 Berdekatan
dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu mengadakan perbaikan. 10 Berdekatan
dengan dia Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan,
tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hasabneya. 11 Malkia bin Harim dan Hasub bin
Pahat-Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara
Perapian. 12 Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohesh, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain
mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. 13 Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanun
dan penduduk Zanoah. Mereka membangunnya kembali
dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing
dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang
seribu hasta sampai pada pintu gerbang Sampah. 14 Pintu
gerbang Sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rekhab, penguasa wilayah Bet-Kerem. Ia membangunnya kembali
dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing
dan palang-palangnya. 15 Pintu gerbang Mata Air diperbaiki oleh Salum bin Kolhoze, penguasa wilayah Mizpa.
Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap
dan dipasangnya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing
dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam
penampung air saluran, dekat taman raja sampai pada
tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. 16 Di sampingnya Nehemia bin Azbuk, penguasa setengah wilayah
Bet-Zur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah
para pahlawan. 17 Di sampingnya orang-orang Lewi mengMaka bersiaplah imam besar Elyasib dan para imam,
adakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani, dan berdekatan
saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerdengan dia Hasabya, penguasa setengah wilayah Kehila
bang Domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang
yang satu, untuk wilayahnya. 18 Di sampingnya saudarapintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara
saudara mereka, yakni Binui bin Henadad, penguasa seMea, menara Hananeel. 2 Berdekatan dengan mereka orangtengah wilayah Kehila yang lain, mengadakan perbaikan.
orang Yerikho membangun, dan berdekatan dengan orang- 19
Berdekatan dengan dia Ezer bin Yesua, penguasa Mizpa,
3
orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang Ikan dibangun
memperbaiki bagian yang berikut, di depan pendakian ke
oleh bani Senaa. Mereka memasang balok-balok lalu megudang senjata, dekat Sudut. 20 Di sampingnya Barukh
masang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan
bin Zabai memperbaiki bagian yang berikut, dari Sudut
palang-palangnya. 4 Berdekatan dengan mereka Meremot
sampai pada pintu masuk rumah imam besar Elyasib. 21 Di
bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdesampingnya Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bakatan dengan dia Mesulam bin Berekhya bin Mesezabeel.
gian yang berikut, dari pintu masuk rumah Elyasib sampai
Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perpada ujung rumah Elyasib. 22 Di sampingnya para imam,
5
baikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa.
orang-orang dari Lembah Yordan, mengadakan perbaikan.
Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahu- 23
Di samping mereka Benyamin dan Hasub mengadakan
6
nya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang Lama
perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka
diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin BeAzarya bin Maaseya bin Ananya mengadakan perbaikan
soja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintudi samping rumahnya. 24 Di sampingnya Binui bin Henapintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya.
dad memperbaiki bagian yang berikut, dari rumah Azarya
7
Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon, dan
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sampai Sudut dan sampai Penjuru. 25 Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan Sudut dan di depan menara
yang tinggi yang menonjol dari istana raja, dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan 26 sampai di depan pintu gerbang Air, di
sebelah timur, dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di bait Allah tinggal di Ofel. 27 Di samping
Pedaya orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut, dari depan menara besar yang menonjol itu sampai
tembok Ofel. 28 Mulai dari pintu gerbang Kuda para imam
mengadakan perbaikan, masing-masing di depan rumahnya. 29 Di samping mereka Zadok bin Imer mengadakan
perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya Semaya bin
Sekhanya, penjaga pintu gerbang Timur. 30 Di sampingnya
Hananya bin Selemya dan Hanun, anak Zalaf yang keenam,
memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka
Mesulam bin Berekhya mengadakan perbaikan di depan
biliknya. 31 Di sampingnya Malkia, seorang tukang emas,
mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di
bait Allah dan para pedagang, di depan pintu gerbang Pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. 32 Lalu
antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang Domba
para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan.
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Allah kami, dan mengadakan penjagaan terhadap mereka
siang dan malam karena sikap mereka. 10 Berkatalah orang
Yehuda: ”Kekuatan para pengangkat sudah merosot dan
puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini.” 11 Tetapi lawan-lawan kami berpikir: ”Mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat
apa-apa, sampai kita ada di antara mereka, membunuh
mereka dan menghentikan pekerjaan itu.” 12 Ketika orangorang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah sepuluh
kali datang memperingatkan kami: ”Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka,” 13 maka aku
tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling
rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempattempat yang terbuka. 14 Kuamati semuanya, lalu bangun
berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain: ”Jangan kamu takut terhadap mereka! Ingatlah kepada Tuhan yang maha
besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu,
untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk isterimu dan rumahmu.” 15 Ketika didengar musuh kami,
bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa
Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua
kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. 16 Sejak
hari itu sebagian dari pada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai
dan panah dan mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda 17 yang
membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan
mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan
dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata.
18
Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan
pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. 19 Berkatalah aku kepada para pemuka
dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain: ”Pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok, yang satu jauh dari pada yang lain. 20 Dan kalau
kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan
berperang bagi kita!” 21 Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian dari pada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya
bintang-bintang. 22 Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat: ”Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari, dan melakukan pekerjaannya pada siang hari.” 23 Demikianlah aku
sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata
dengan tangan kanan.

Ketika Sanbalat mendengar, bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi 2 dan
berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria: ”Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi
yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu?
Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah
mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan
menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing
yang sudah terbakar habis seperti ini?” 3 Lalu berkatalah
Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya: ”Sekalipun
mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan
meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka.” 4 Ya, Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina.
Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. 5 Jangan Kaututupi kesalahan mereka, dan
dosa mereka jangan Kauhapus dari hadapan-Mu, karena
mereka menyakiti hati-Mu dengan sikap mereka terhadap
orang-orang yang sedang membangun. 6 Tetapi kami terus
membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai
ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja
dengan segenap hati. 7 Ketika Sanbalat dan Tobia serta
orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar,
bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan
bahwa lobang-lobang tembok mulai tertutup, maka sangat
marahlah mereka. 8 Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengaMaka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan
dakan kekacauan di sana. 9 Tetapi kami berdoa kepada juga dari pihak para isteri terhadap sesama orang Yahudi.
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Ada yang berteriak: ”Anak laki-laki dan anak perempuan bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka
kami banyak dan kami harus mendapat gandum, supaya merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian
kami dapat makan dan hidup.” 3 Dan ada yang berteriak: karena takut akan Allah. 16 Akupun memulai pekerjaan
”Ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan un- tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan
tuk mendapat gandum pada waktu kelaparan.” 4 Juga ada semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk
yang berteriak: ”Kami harus meminjam uang untuk mem- pekerjaan itu. 17 Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi
bayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun dan para penguasa, seratus lima puluh orang, selain meanggur kami. 5 Sekarang, walaupun kami ini sedarah se- reka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekelidaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak- ling kami. 18 Yang disediakan sehari atas tanggunganku iaanak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami lah: seekor lembu, enam ekor kambing domba yang terpilih
terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak per- dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur
empuan kami menjadi budak dan sudah beberapa anak dengan berlimpah-limpah setiap sepuluh hari. Namun, deperempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. ngan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang
Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan
kebun anggur kami sudah di tangan orang lain.” 6 Maka rakyat. 19 Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah sesangat marahlah aku, ketika kudengar keluhan mereka gala yang kubuat untuk bangsa ini.
dan berita-berita itu. 7 Setelah berpikir masak-masak, aku
menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku keKetika Sanbalat dan Tobia dan Gesyem, orang Arab
pada mereka: ”Masing-masing kamu telah makan riba dari
itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar, bahwa
saudara-saudaramu!” Lalu kuadakan terhadap mereka suaku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tiatu sidang jemaah yang besar. 8 Berkatalah aku kepada
dak ada lagi lobang, walaupun sampai waktu itu di pintumereka: ”Kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk
pintu gerbang belum kupasang pintunya, 2 maka Sanbamenebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsalat dan Gesyem mengutus orang kepadaku dengan pesan:
bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu,
”Mari, kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di
supaya mereka dibeli lagi oleh kami!” Mereka berdiam
lembah Ono!” Tetapi mereka berniat mencelakakan aku.
diri karena tidak dapat membantah. 9 Kataku: ”Tidaklah 3
Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan bapatut apa yang kamu lakukan itu! Bukankah kamu halasan: ”Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang berus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghinsar. Aku tidak bisa datang! Untuk apa pekerjaan ini terdarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh
henti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada
10
kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku
kamu!” 4 Sampai empat kali mereka mengirim pesan sematelah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarcam itu kepadaku dan setiap kali aku berikan jawaban
lah kita hapuskan hutang mereka itu! 11 Biarlah kamu kemyang sama kepada mereka. 5 Lalu dengan cara yang sama
balikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun
untuk kelima kalinya Sanbalat mengirim seorang anak buanggur, kebun zaitun dan rumah mereka, pula hapuskaahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. 6 Dalam
nlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan
surat itu tertulis: ”Ada desas-desus di antara bangsa-bangsa
minyak yang kamu tagih dari pada mereka!” 12 Berkatalah
dan Gasymu membenarkannya, bahwa engkau dan orangmereka: ”Itu akan kami kembalikan! Dan kami tidak akan
orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh semenuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat
bab itu membangun kembali tembok. Lagipula, menurut
seperti yang engkau perintahkan!” Lalu aku memanggil
kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. 7 Bahkan
para imam dan menyuruh mereka bersumpah, bahwa meengkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberireka akan menepati janji mereka. 13 Juga kukebas lipatan
takan tentang dirimu di Yerusalem, demikian: Ada seobajuku sambil berkata: ”Demikianlah setiap orang yang tirang raja di Yehuda! Sekarang, berita seperti itu akan
dak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya
didengar raja. Oleh sebab itu, mari, kita sama-sama berdan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menunding!” 8 Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan
jadi hampa!” Dan seluruh jemaah berkata: ”Amin,” lalu
balasan: ”Hal seperti yang kausebut itu tidak pernah ada.
memuji-muji TUHAN. Maka rakyat berbuat sesuai dengan
Itu isapan jempolmu belaka!” 9 Karena mereka semua mau
janji itu. 14 Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tamenakut-nakutkan kami, pikirnya: ”Mereka akan memnah Yehuda, yakni dari tahun kedua puluh sampai tahun
biarkan pekerjaan itu, sehingga tak dapat diselesaikan.”
ketiga puluh dua pemerintahan Artahsasta jadi dua belas
Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. 10 Ketika aku
tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah
pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabeel, sebab
mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. 15 Tetapi
ia berhalangan datang, berkatalah ia: ”Biarlah kita berpara bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, satemu di rumah Allah, di dalam Bait Suci, dan mengunci
ngat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengpintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang memambil dari mereka empat puluh syikal perak sehari untuk
bunuh engkau, ya, malam ini mereka mau datang membu-
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nuh engkau.” 11 Tetapi kataku: ”Orang manakah seperti
aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti
aku ini dapat memasuki Bait Suci dan tinggal hidup? Aku
tidak pergi!” 12 Karena kuketahui benar, bahwa Allah tidak
mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku,
karena disuap Tobia dan Sanbalat. 13 Untuk ini ia disuap,
supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian, sehingga
aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. 14 Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan
Sanbalat masing-masing telah bertindak! Pun tindakan
nabiah Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakutnakutkan aku. 15 Maka selesailah tembok itu pada tanggal dua puluh lima bulan Elul, dalam waktu lima puluh
dua hari. 16 Ketika semua musuh kami mendengar hal itu,
takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar, bahwa pekerjaan itu
dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. 17 Pada masa
itu pula para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat
dari padanya, 18 karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu
Sekhanya bin Arah, sedang Yohanan, anaknya, mengambil anak Mesulam bin Berekhya sebagai isteri. 19 Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia
mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku.
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Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintupintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. 2 Pengawasan
atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku,
dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah
lebih dari pada orang-orang lain. 3 Berkatalah aku kepada
mereka: ”Pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka
sampai matahari panas terik. Dan pintu-pintunya harus
ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas
di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara
penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat
penjagaan dan di depan rumahnya.” 4 Adapun kota itu luas
dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah
belum dibangun. 5 Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah.
Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis: 6 Inilah orang-orang propinsi Yehuda yang berangkat
pulang dari pembuangan, yakni para tawanan, yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar, raja Babel, dan yang
kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke
kotanya. 7 Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordekhai,
Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum dan Baana. Inilah daftar

orang-orang bangsa Israel: 8 bani Paros: dua ribu seratus
tujuh puluh dua orang; 9 bani Sefaca: tiga ratus tujuh puluh dua orang; 10 bani Arakh: enam ratus lima puluh dua
orang; 11 bani Pahat-Moab, yakni bani Yesua dan Yoab:
dua ribu delapan ratus delapan belas orang; 12 bani Elam:
seribu dua ratus lima puluh empat orang; 13 bani Zatu: delapan ratus empat puluh lima orang; 14 bani Zakai: tujuh
ratus enam puluh orang; 15 bani Binui: enam ratus empat
puluh delapan orang; 16 bani Bebai: enam ratus dua puluh
delapan orang; 17 bani Azgad: dua ribu tiga ratus dua puluh dua orang; 18 bani Adonikam: enam ratus enam puluh
tujuh orang; 19 bani Bigwai: dua ribu enam puluh tujuh
orang; 20 bani Adin: enam ratus lima puluh lima orang;
21
bani Ater, yakni bani Hizkia: sembilan puluh delapan
orang; 22 bani Hasum: tiga ratus dua puluh delapan orang;
23
bani Bezai: tiga ratus dua puluh empat orang; 24 bani
Harif: seratus dua belas orang; 25 bani Gibeon: sembilan
puluh lima orang; 26 orang-orang Betlehem dan Netofa: seratus delapan puluh delapan orang; 27 orang-orang Anatot: seratus dua puluh delapan orang; 28 orang-orang BetAzmawet: empat puluh dua orang; 29 orang-orang KiryatYearim, Kefira dan Beerot: tujuh ratus empat puluh tiga
orang; 30 orang-orang Rama dan Gaba: enam ratus dua
puluh satu orang; 31 orang-orang Mikhmas: seratus dua
puluh dua orang; 32 orang-orang Betel dan Ai: seratus dua
puluh tiga orang; 33 orang-orang dari Nebo yang lain: lima
puluh dua orang; 34 bani Elam, yakni Elam yang lain: seribu dua ratus lima puluh empat orang; 35 bani Harim: tiga
ratus dua puluh orang; 36 orang-orang Yerikho: tiga ratus empat puluh lima orang; 37 orang-orang Lod, Hadid
dan Ono: tujuh ratus dua puluh satu orang; 38 bani Senaa:
tiga ribu sembilan ratus tiga puluh orang. 39 Inilah para
imam: bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua: sembilan ratus tujuh puluh tiga orang; 40 bani Imer: seribu
lima puluh dua orang; 41 bani Pasyhur: seribu dua ratus
empat puluh tujuh orang; 42 bani Harim: seribu tujuh belas orang. 43 Inilah orang-orang Lewi: bani Yesua, yakni
bani Kadmiel dan bani Hodewa; tujuh puluh empat orang.
44
Inilah para penyanyi: bani Asaf: seratus empat puluh delapan orang. 45 Inilah para penunggu pintu gerbang: bani
Salum, bani Ater, bani Talmon, bani Akub, bani Hatita,
bani Sobai: seratus tiga puluh delapan orang. 46 Inilah
para budak di bait Allah: bani Ziha, bani Hasufa, bani
Tabaot; 47 bani Keros, bani Sia, bani Padon; 48 bani Lebana, bani Hagaba, bani Salmai; 49 bani Hanan, bani Gidel, bani Gahar; 50 bani Reaya, bani Rezin, bani Nekoda;
51
bani Gazam, bani Uza, bani Paseah; 52 bani Besai, bani
Meunim, bani Nefusim; 53 bani Bakbuk, bani Hakufa, bani
Harhur; 54 bani Bazlit, bani Mehida, bani Harsa; 55 bani
Barkos, bani Sisera, bani Temah; 56 bani Neziah, bani Hatifa. 57 Inilah keturunan para hamba Salomo: bani Sotai,
bani Soferet, bani Perida; 58 bani Yaala, bani Darkon, bani
Gidel; 59 bani Sefaca, bani Hatil, bani Pokheret-Hazebaim,
bani Amon. 60 Seluruh budak di bait Allah dan keturunan
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para hamba Salomo ada tiga ratus sembilan puluh dua
orang. 61 Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari
Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Adon dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan
asal-usul mereka termasuk bangsa Israel: 62 bani Delaya,
bani Tobia, bani Nekoda: enam ratus empat puluh dua
orang; 63 dan dari antara para imam: bani Habaya, bani
Hakos, bani Barzilai. Barzilai itu memperisteri seorang
anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu, dan sejak itu
ia dinamai menurut nama keluarga itu. 64 Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan
tidak tahir untuk jabatan imam. 65 Dan tentang mereka
diputuskan oleh kepala daerah, bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan maha kudus, sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. 66 Seluruh jemaah itu bersama-sama ada empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh orang, 67 selain dari
budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah
tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh orang. Pada mereka ada dua ratus empat puluh lima penyanyi laki-laki
dan perempuan. 68 Mereka mempunyai tujuh ratus tiga
puluh enam ekor kuda, dua ratus empat puluh lima ekor
bagal, 69 empat ratus tiga puluh lima ekor unta dan enam
ribu tujuh ratus dua puluh ekor keledai. 70 Sebagian dari
kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk
perbendaharaan seribu dirham emas, lima puluh buah bokor penyiraman, dan lima ratus tiga puluh helai kemeja
imam. 71 Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi
sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu dua puluh ribu dirham emas dan dua ribu dua ratus mina perak.
72
Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah:
dua puluh ribu dirham emas, dua ribu mina perak dan
enam puluh tujuh helai kemeja imam. 73 Adapun para
imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan
para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di
bait Allah dan semua orang Israel yang lain menetap di
kota-kota mereka. (8-1) Ketika tiba bulan yang ketujuh,
sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya,
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(8-2) maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di
halaman di depan pintu gerbang Air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat
Musa, yakni kitab hukum yang diberikan TUHAN kepada
Israel. 2 (8-3) Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh
itu imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap
orang yang dapat mendengar dan mengerti. 3 (8-4) Ia membacakan beberapa bagian dari pada kitab itu di halaman
di depan pintu gerbang Air dari pagi sampai tengah hari di
hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang
dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat
mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. 4 (8-5) Ezra,
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ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat
untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia dan Maaseya, sedang di
sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakharia dan Mesulam. 5 (8-6) Ezra membuka
kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri
lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. 6 (8-7) Lalu
Ezra memuji TUHAN, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan: ”Amin, amin!”, sambil
mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada TUHAN dengan muka sampai ke
tanah. 7 (8-8) Juga Yesua, Bani, Serebya, Yamin, Akub,
Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azarya, Yozabad, Hanan,
Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang
itu berdiri di tempatnya. 8 (8-9) Bagian-bagian dari pada
kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan
dimengerti. 9 (8-10) Lalu Nehemia, yakni kepala daerah
itu, dan imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi
yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka
semuanya: ”Hari ini adalah kudus bagi TUHAN Allahmu.
Jangan kamu berdukacita dan menangis!”, karena semua
orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. 10 (8-11) Lalu berkatalah ia kepada mereka: ”Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang
tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi
Tuhan kita! Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita
karena TUHAN itulah perlindunganmu!” 11 (8-12) Juga
orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam
dengan kata-kata: ”Tenanglah! Hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati!” 12 (8-13) Maka pergilah semua
orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi
makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. 13 (8-14)
Pada hari yang kedua kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. 14 (8-15) Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan TUHAN dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal
dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh,
15
(8-16) dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang
berbunyi: ”Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma dan daun dari pohon-pohon yang rimbun guna
membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis.” 16 (8-17)
Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok, masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang Air dan di lapangan
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pintu gerbang Efraim. 17 (8-18) Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan
tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian.
Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. 18 (8-19)
Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari,
dari hari pertama sampai hari terakhir. Tujuh hari lamanya mereka merayakan hari raya itu dan pada hari yang
kedelapan ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan.

Engkau memimpin mereka pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. 13 Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan
berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang
benar serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang
baik. 14 Juga Kauberitahukan kepada mereka sabat-Mu
yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah,
ketetapan-ketetapan dan hukum-Mu dengan perantaraan
Musa, hamba-Mu. 15 Telah Kauberikan kepada mereka
roti dari langit untuk menghilangkan lapar dan air KaukePada hari yang kedua puluh empat bulan itu berkumluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan
pullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain
dahaga. Pula Engkau menyuruh mereka memasuki dan
kabung dan dengan tanah di kepala. 2 Keturunan orang Ismenduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah
rael memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri
Kaujanjikan memberikannya kepada mereka. 16 Tetapi medi tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan
reka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh dan bernenek moyang mereka. 3 Sementara mereka berdiri di temsitegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahpat, dibacakanlah bagian-bagian dari pada kitab Taurat
Mu. 17 Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat
TUHAN, Allah mereka, selama seperempat hari, sedang
perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Kaubuat di
seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan
antara mereka. Mereka bersitegang leher malah berkeras
sujud menyembah kepada TUHAN, Allah mereka. 4 Di
kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engatas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua,
kaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan
Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebya, Bani dan Kepenyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada
Nya. Engkau tidak meninggalkan mereka. 18 Bahkan, keTUHAN, Allah mereka. 5 Dan berkatalah Yesua, Kadmiel,
tika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata:
Bani, Hasabneya, Serebya, Hodia, Sebanya dan Petahya,
’Inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Meorang-orang Lewi itu: ”Bangunlah, pujilah TUHAN Allahmu
sir!’, dan berbuat nista yang besar, 19 Engkau tidak medari selama-lamanya sampai selama-lamanya! Terpujilah
ninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangnama-Mu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala
Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mepuji dan hormat!” 6 ”Hanya Engkau adalah TUHAN! Engreka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjakau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan
lanan, begitu juga tiang api pada malam hari untuk menesegala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada
rangi jalan yang mereka lalui. 20 Dan Engkau memberikan
di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya.
kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar meEngkau memberi hidup kepada semuanya itu dan bala tenreka. Juga manna-Mu tidak Kautahan dari mulut mereka
tara langit sujud menyembah kepada-Mu. 7 Engkaulah
dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk meleTUHAN, Allah yang telah memilih Abram dan membapaskan dahaga. 21 Empat puluh tahun lamanya Engkau
wanya keluar dari Ur-Kasdim dan memberikan kepadamemberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tinya nama Abraham. 8 Engkau dapati bahwa hatinya setia
dak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki
terhadap-Mu dan Engkau mengikat perjanjian dengan dia
mereka tidak bengkak. 22 Engkau menyerahkan kepada
untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het,
mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa dan membatanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yegikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan, sebus dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan
bab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon
Engkau telah menepati janji-Mu, karena Engkau benar.
dan tanah dari Og, raja negeri Basan. 23 Engkau mem9
Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir
buat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintangdan mendengar teriakan mereka di tepi Laut Teberau. 10 Engkau
bintang di langit dan membawa mereka ke tanah yang
telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat
Kausuruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki
di depan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh radan diduduki. 24 Lalu anak-anak itu memasuki dan menkyat negerinya, karena Engkau mengetahui mereka bertinduduki tanah itu dan Engkau menundukkan di hadapan
dak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demimereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan,
kian Engkau telah memasyhurkan nama-Mu sebagaimana
dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka,
11
Di hadapan mereka Engkau membelah
nyata hari ini.
maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, sulaut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mepat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejarreka. 25 Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tapengejar mereka telah Kaucampakkan ke air yang dalam,
nah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang
seperti batu ke air yang dahsyat. 12 Dengan tiang awan
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penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat mereka yang jahat. 36 Lihatlah, sekarang ini kami adaair pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zai- lah budak. Ya, di tanah yang Kauberikan kepada nenek
tun dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang moyang kami untuk mengecap hasilnya dan segala kekayasangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan annya kami ini adalah budak. 37 Tanah itu menghasilkan
gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu yang banyak bagi raja-raja yang telah Kautetapkan atas kami
besar. 26 Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehenterhadap-Mu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan mem- dak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami
bunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka dengan dalam kesesakan besar.” 38 Berdasarkan semuanya ini kami
maksud membuat mereka berbalik kepada-Mu. Mereka mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan
berbuat nista yang besar. 27 Lalu Engkau menyerahkan dibubuhi meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi
mereka ke tangan lawan-lawan mereka, yang menyesakkan kami dan para imam kami.
mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak
kepada-Mu, lalu Engkau mendengar dari langit dan karena
Yang membubuhi meterai adalah: kepala daerah Nekasih sayang-Mu yang besar Kauberikan kepada mereka
hemia bin Hakhalya, Zedekia, 2 Seraya, Azarya, Yeremia,
orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan la- 3
Pasyhur, Amarya, Malkia, 4 Hatus, Sebanya, Malukh, 5 Harim,
wan mereka. 28 Tetapi begitu mereka mendapat keamanan,
Meremot, Obaja, 6 Daniel, Gineton, Barukh, 7 Mesulam,
kembali mereka berbuat jahat di hadapan-Mu. Dan EngAbia, Miyamin, 8 Maazya, Bilgai dan Semaya. Itulah para
kau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka
imam. 9 Sedang dari orang-orang Lewi: Yesua bin Azanya,
yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadaBinui, seorang dari antara anak-anak Henadad, Kadmiel.
Mu, dan Engkau mendengar dari langit, lalu menolong 10
Dan saudara-saudara mereka, yakni: Sebanya, Hodia,
29
mereka berulang kali, karena kasih sayang-Mu. Engkau
Kelita, Pelaya, Hanan, 11 Mikha, Rehob, Hasabya, 12 Zakur,
memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka
Serebya, Sebanya, 13 Hodia, Bani dan Beninu. 14 Dan dari
berbalik kepada hukum-Mu. Tetapi mereka bertindak angpemimpin-pemimpin bangsa: Paros, Pahat-Moab, Elam,
kuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu dan
Zatu, Bani, 15 Buni, Azgad, Bebai, 16 Adonia, Bigwai, Adin,
mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu, yang 17
Ater, Hizkia, Azur, 18 Hodia, Hasum, Bezai, 19 Harif, Anajustru memberi hidup kepada orang yang melakukannya.
tot, Nebai, 20 Magpias, Mesulam, Hezir, 21 Mesezabeel, ZaMereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersidok, Yadua, 22 Pelaca, Hanan, Anaya, 23 Hosea, Hananya,
tegang leher dan tidak mau dengar. 30 Namun bertahunHasub, 24 Halohesh, Pilha, Sobek, 25 Rehum, Hasabna, Matahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap
aseya, 26 Ahia, Hanan, Anan, 27 Malukh, Harim dan Baana.
mereka. Dengan Roh-Mu Engkau memperingatkan me- 28
Dan orang-orang yang lain, yakni: para imam dan orangreka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu, tetapi meorang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi,
reka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan
para budak di bait Allah dan segala orang yang memimereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. 31 Tetapi
sahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukarena kasih sayang-Mu yang besar Engkau tidak membikum Allah, serta isteri mereka, anak-anak lelaki dan anaknasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan meanak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang
reka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyacukup dewasa untuk mengerti, 29 menggabungkan diri deyang. 32 Sekarang, ya Allah kami, Allah yang maha besar,
ngan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mekuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan
reka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut
kasih setia-Nya, janganlah Kaupandang remeh segala kehukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa,
susahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami,
hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melapemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi
kukan segala perintah TUHAN, yakni Tuhan kami, serta
kami dan nenek moyang kami, ya oleh seluruh umat-Mu,
segala peraturan dan ketetapan-Nya. 30 Pula kami tidak
sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. 33 Tetapi
akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduEngkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa
duk negeri, ataupun mengambil anak-anak perempuan mekami, karena Engkau berlaku setia dan kamilah berbuat
reka bagi anak-anak lelaki kami. 31 Dan bilamana pendufasik. 34 Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami,
duk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai
imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melagandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan
kukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintahmembelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari
perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kaubeyang
kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil
rikan kepada mereka. 35 Dalam kedudukan sebagai raja
tanah pada tahun yang ketujuh dan tidak akan menagih
mereka tidak mau beribadah kepada-Mu, walaupun Engsesuatu hutang. 32 Pula kami mewajibkan diri untuk memkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan
beri tiap tahun sepertiga syikal untuk ibadah di rumah
dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan
Allah kami, yakni: 33 untuk roti sajian, untuk korban sasubur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan
jian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk
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hari-hari Sabat, bulan-bulan baru dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan korbankorban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian
bagi orang Israel serta segala pekerjaan di rumah Allah
kami. 34 Pula dengan membuang undi kami, yakni para
imam, orang-orang Lewi dan kaum awam, menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum
keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun,
supaya di atas mezbah TUHAN Allah kami ada api yang
menyala, seperti tertulis dalam kitab Taurat. 35 Lagipula
setiap tahun kami akan membawa ke rumah TUHAN hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala
pohon. 36 Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami,
yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan
anak-anak sulung ternak kami seperti tertulis dalam kitab
Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing
domba kami. 37 Dan tepung jelai kami yang mula-mula,
dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah
segala pohon, dan anggur dan minyak akan kami bawa
kepada para imam, ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan
kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan
persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi
inilah yang memungut persembahan-perse persepuluhan
di segala kota pertanian kami. 38 Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu, bila mereka
memungut persembahan persepuluhan. Dan orang-orang
Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan dari
pada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami,
ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. 39 Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus
dari pada gandum, anggur dan minyak ke bilik-bilik itu.
Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus, pula para
imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu
pintu gerbang dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami.
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Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan
satu dari sepuluh orang yang harus menetap di Yerusalem,
kota yang kudus itu, sedang yang sembilan orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. 2 Orang-orang memuji setiap
orang yang rela menetap di Yerusalem. 3 Inilah kepalakepala propinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem, sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orangorang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo, tinggal di tanah miliknya, di kotanya sendiri. 4 Di Yerusalem
tinggal orang-orang dari bani Yehuda dan bani Benyamin.
Dari anak-anak Yehuda: Ataya bin Uzia bin Zakharia bin
Amarya bin Sefaca bin Mahalaleel dari bani Peres, 5 dan
Maaseya bin Barukh bin Kolhoze bin Hazaya bin Adaya
bin Yoyarib bin Zakharia keturunan orang Syela. 6 Semua

bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah empat ratus enam puluh delapan orang yang gagah perkasa. 7 Dan
inilah bani Benyamin: Salu bin Mesulam bin Yoed bin Pedaya bin Kolaya bin Maaseya bin Itiel bin Yesaya. 8 Dan
sesudah dia: Gabai, Salai: sembilan ratus dua puluh delapan orang. 9 Yoel bin Zikhri adalah pengawas mereka,
sedang Yehuda bin Hasenua adalah wakil penguasa kota.
10
Dari para imam: Yedaya bin Yoyarib, Yakhin, 11 Seraya
bin Hilkia bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub,
pemuka rumah Allah, 12 dan saudara-saudara mereka yang
bertugas di rumah itu: delapan ratus dua puluh dua orang.
Pula Adaya bin Yeroham bin Pelalya bin Amzi bin Zakharia bin Pasyhur bin Malkia 13 dan saudara-saudaranya,
kepala-kepala kaum keluarga: dua ratus empat puluh dua
orang. Dan Amasai bin Asareel bin Ahzai bin Mesilemot bin Imer, 14 dan saudara-saudara mereka, pahlawanpahlawan yang gagah perkasa, seratus dua puluh delapan
orang dengan Zabdiel bin Gedolim sebagai pengawas mereka. 15 Dari orang-orang Lewi: Semaya bin Hasub bin
Azrikam bin Hasabya bin Buni. 16 Pula Sabetai dan Yozabad, kepala-kepala orang-orang Lewi, yang mengawasi pekerjaan di luar rumah Allah. 17 Lalu Matanya bin Mikha
bin Zabdi bin Asaf, pemimpin yang mengangkat nyanyian
syukur dalam doa, dan Bakbukya, orang kedua di antara
saudara-saudaranya, dan Abda bin Samua bin Galal bin
Yedutun. 18 Semua orang Lewi di kota kudus ada dua ratus
delapan puluh empat orang. 19 Para penunggu pintu gerbang: Akub dan Talmon dengan saudara-saudara mereka
yang mengadakan penjagaan di pintu-pintu gerbang, berjumlah seratus tujuh puluh dua orang. 20 Selebihnya dari
orang-orang Israel awam dan dari para imam dan orangorang Lewi ada di semua kota Yehuda, masing-masing di
tanah pusakanya. 21 Tetapi para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Ziha dan Gispa adalah pemimpin para budak
di bait Allah itu. 22 Pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem adalah Uzi bin Bani bin Hasabya bin Matanya
bin Mikha dari bani Asaf, yakni para penyanyi yang menyanyi sementara berlangsung kebaktian di rumah Allah.
23
Karena mengenai mereka ada perintah raja yang menetapkan peraturan untuk para penyanyi menurut keperluan setiap hari. 24 Petahya bin Mesezabeel dari bani Zerah bin Yehuda diperbantukan kepada raja untuk segala
urusan mengenai bangsa itu. 25 Tentang tempat-tempat
kediaman di daerah perladangan, sebagian dari bani Yehuda tinggal di Kiryat-Arba dan segala anak kotanya, di
Dibon dan segala anak kotanya dan di Yekabzeel dan desadesanya; 26 di Yesua, di Molada dan Bet-Pelet, 27 di HazarSual, di Bersyeba dan segala anak kotanya, 28 di Ziklag, di
Mekhona dan segala anak kotanya, 29 di En-Rimon, Zora,
Yarmut, 30 Zanoah, Adulam dan desa-desanya, di Lakhis
dan ladang-ladangnya, dan di Azeka dan segala anak kotanya. Demikianlah mereka berkampung dari Bersyeba
sampai lebak Hinom. 31 Dan bani Benyamin tinggal mulai
dari Geba, di Mikhmas, di Aya, di Betel dan segala anak
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kotanya, 32 di Anatot, Nob dan Ananya, 33 di Hazor, Rama
dan Gitaim, 34 di Hadid, Zeboim dan Nebalat, 35 di Lod
dan di Ono, Lembah Tukang-tukang. 36 Beberapa rombongan orang Lewi dari Yehuda bergabung dengan orang
Benyamin.

16. NEHEMIA

tuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan
syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus dan kecapi.
28
Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, 29 dari BetGilgal, dari padang Geba dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem.
30
Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya,
Inilah para imam dan orang-orang Lewi yang berlalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintuangkat pulang bersama-sama Zerubabel bin Sealtiel dan
pintu gerbang dan tembok. 31 Lalu aku mempersilakan
Yesua: Seraya, Yeremia, Ezra, 2 Amarya, Malukh, Hatus,
para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok dan ku3
Sekhanya, Rehum, Meremot, 4 Ido, Ginetoi, Abia, 5 Miyamin,
bentuk dua paduan suara yang besar. Yang satu berarak
Maaja, Bilga, 6 Semaya, Yoyarib, Yedaya, 7 Salu, Amok,
ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang Sampah.
Hilkia dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara- 32
Di belakangnya berjalanlah Hosaya dengan sebagian dari
saudara mereka pada zaman Yesua. 8 Dari orang-orang
para pemimpin orang Yehuda, 33 pula Azarya, Ezra, MesuLewi: Yesua, Binui, Kadmiel, Serebya, Yehuda dan Matalam, 34 Yehuda, Benyamin, Semaya dan Yeremia, 35 dan
nya. Matanya ini dan saudara-saudaranya memimpin nyadari kaum imam yang memegang nafiri: Zakharia bin Yonyian syukur, 9 sementara Bakbukya dan Uni dan saudaranatan bin Semaya bin Matanya bin Mikha bin Zakur bin
saudara mereka berdiri di hadapan mereka itu menurut
36
Asaf,
dan saudara-saudaranya, yakni: Semaya, Azareel,
kelompok-kelompok tugas. 10 Yesua memperanakkan YoMilalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Yehuda dan Hanani deyakim, dan Yoyakim memperanakkan Elyasib, dan Elyasib
ngan bunyi-bunyian Daud, abdi Allah itu, sedang Ezra,
memperanakkan Yoyada, 11 dan Yoyada memperanakkan
ahli kitab itu berjalan di depan mereka. 37 Lalu pada pintu
Yonatan, dan Yonatan memperanakkan Yadua. 12 Pada
gerbang Mata Air mereka langsung naik tangga-tangga
zaman Yoyakim yang menjadi imam adalah kepala-kepala
kota Daud, pada jalan pendakian tembok, lewat istana
kaum keluarga ini: Meraya, dari kaum keluarga Seraya,
Daud,
dan berjalan sampai pintu gerbang Air, di sebelah
Hananya dari kaum keluarga Yeremia, 13 Mesulam dari
Timur. 38 Dan paduan suara yang kedua berarak ke kiri
kaum keluarga Ezra, Yohanan dari kaum keluarga Amarya,
dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang
14
Yonatan dari kaum keluarga Melikhu, Yusuf dari kaum
itu melalui tembok dan menara Perapian sampai tembok
keluarga Sebanya, 15 Adna dari kaum keluarga Harim, HelLebar. 39 Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu
kai dari kaum keluarga Merayot, 16 Zakharia dari kaum kegerbang Lama, pintu gerbang Ikan, menara Hananeel dan
luarga Ido, Mesulam dari kaum keluarga Gineton, 17 Zikhri
menara Mea sampai pintu gerbang Domba. Mereka berdari kaum keluarga Abia, dari kaum keluarga Minyamin,
henti di pintu gerbang Penjagaan. 40 Kemudian kedua paPiltai dari kaum keluarga Moaja, 18 Samua dari kaum keluduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku
arga Bilga, Yonatan dari kaum keluarga Semaya, 19 Matnai
bersama-sama sebagian dari para penguasa, 41 dan para
dari kaum keluarga Yoyarib, Uzi dari kaum keluarga Yeimam, yakni: Elyakim, Maaseya, Minyamin, Mikha, Elyodaya, 20 Kalai dari kaum keluarga Salai, Heber dari kaum
enai, Zakharia, Hananya dengan memegang nafiri, 42 dan
keluarga Amok, 21 Hasabya dari kaum keluarga Hilkia dan
Maaseya, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam
Netaneel dari kaum keluarga Yedaya. 22 Tentang orangdan Ezer. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung
orang Lewi, para kepala kaum keluarga mereka tercatat
di bawah pimpinan Yizrahya. 43 Pada hari itu mereka
pada zaman Elyasib, Yoyada, Yohanan dan Yadua, semempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria
dang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius,
karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga
23
orang Persia itu.
Kepala-kepala kaum keluarga anaksegala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga keanak Lewi tercatat dalam kitab sejarah sampai zaman
sukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. 44 Pada masa itu
24
Yohanan bin Elyasib.
Inilah para kepala orang-orang
beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perLewi: Hasabya, Serebya, Yesua bin Kadmiel, dan saudarabendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, unsaudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk
tuk hasil pertama dan untuk persembahan persepuluhan,
menyanyikan puji-pujian dan syukur sesuai dengan perinsupaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian
tah Daud, abdi Allah itu, kelompok di samping kelompara imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilikpok. 25 Matanya, Bakbukya, Obaja, Mesulam, Talmon
bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda
dan Akub adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang
bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang
mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan
bertugas. 45 Karena merekalah yang melakukan tugas pe26
pada pintu-pintu gerbang. Mereka itu hidup pada zaman
layanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran, demiYoyakim bin Yesua bin Yozadak dan pada zaman bupati
kian juga para penyanyi dan para penunggu pintu ger27
Pada penNehemia dan imam Ezra, ahli kitab itu.
bang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo, anaktahbisan tembok Yerusalem orang-orang Lewi dipanggil
nya. 46 Karena sudah sejak dahulu, pada zaman Daud dan
dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem un-
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Asaf, ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian
pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. 47 Pada zaman
Zerubabel dan Nehemia semua orang Israel memberikan
sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu
gerbang sekadar yang perlu tiap-tiap hari dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi.
Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan
kudus kepada anak-anak Harun.

13

Pada masa itu bagian-bagian dari pada kitab Musa
dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis
dalam kitab itu, bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. 2 Karena
mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan
air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk
itu menjadi berkat. 3 Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu mereka memisahkan semua peranakan
dari orang Israel. 4 Tetapi sebelum masa itu imam Elyasib
yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah
kami, dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia,
5
menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan
dari pada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak
orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu
gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. 6 Ketika
peristiwa itu terjadi aku tidak ada di Yerusalem, karena
pada tahun ketiga puluh dua pemerintahan Artahsasta,
raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. 7 Lalu
aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat
Elyasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah.
8
Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia ke luar bilik itu. 9 Kemudian kusuruh
tahirkan bilik itu, sesudah itu kubawa kembali ke sana
perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. 10 Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi
orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orangorang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing
lari ke ladangnya. 11 Aku menyesali para penguasa, kataku:
”Mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja?” Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada
tempatnya. 12 Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi
persembahan persepuluhan dari pada gandum, anggur dan
minyak ke perbendaharaan. 13 Sebagai pengawas-pengawas
perbendaharaan kuangkat imam Selemya dan Zadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan
bin Zakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara
mereka. 14 Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu
dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang te-

lah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya! 15 Pada masa itu kulihat di Yehuda
orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat,
pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum
dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur
dan buah ara dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke
Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka
ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. 16 Juga
orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang
Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. 17 Lalu
aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka: ”Kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? 18 Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah
kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan
atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar
murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan
hari Sabat?” 19 Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu
gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup
pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang
dari anak buahku di pintu-pintu gerbang, supaya tidak
ada muatan yang masuk pada hari Sabat. 20 Tetapi orangorang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu
kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem satu
dua kali. 21 Lalu aku memperingatkan mereka, kataku:
”Mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu
berbuat itu sekali lagi akan kukenakan tanganku kepadamu.” Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari
Sabat. 22 Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan
dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk
menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku
juga karena hal itu dan sayangilah aku menurut kasih setiaMu yang besar! 23 Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperisteri perempuan-perempuan
Asdod, perempuan-perempuan Amon atau perempuan-perempua
Moab. 24 Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu
berbicara bahasa Yahudi. 25 Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah, demikian: ”Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki
mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai isteri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu
sendiri! 26 Bukankah Salomo, raja Israel, telah berbuat
dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu
banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia, yang
dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi
raja seluruh Israel, namun diapun terbawa ke dalam dosa
oleh perempuan-perempuan asing itu. 27 Apakah orang
harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah
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kita karena memperisteri perempuan-perempuan asing?”
28
Seorang dari anak-anak Yoyada bin Elyasib, imam besar
itu, adalah menantu Sanbalat, orang Horoni itu. Oleh sebab itu kuusir dia dari padaku. 29 Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. 30 Kutahirkan
mereka dari segala sesuatu yang asing dan kutetapkan
tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masingmasing dalam bidang pekerjaannya, 31 pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu
tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku,
ingatlah kepadaku, demi kesejahteraanku!

16. NEHEMIA

Ester

1Pada zaman Ahasyweros--dialah Ahasyweros yang mera-

nlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada
14
jai seratus dua puluh tujuh daerah mulai dari India sam- para ahli undang-undang dan hukum; adapun yang terpai ke Etiopia--, 2 pada zaman itu, ketika raja Ahasyweros dekat kepada baginda ialah Karsena, Setar, Admata, Tarbersemayam di atas takhta kerajaannya di dalam benteng sis, Meres, Marsena dan Memukan, ketujuh pembesar PerSusan, 3 pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, sia dan Media, yang boleh memandang wajah raja dan
diadakanlah oleh baginda perjamuan bagi semua pembesar yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan15
”Apakah yang harus diperbuat atas ratu
dan pegawainya; tentara Persia dan Media, kaum bang- -,tanya raja:
Wasti
menurut
undang-undang, karena tidak dilakukansawan dan pembesar daerah hadir di hadapan baginda.
4
nya
titah
raja
Ahasyweros
yang disampaikan oleh sidaDi samping itu baginda memamerkan kekayaan kemuli16
sida?”
Maka
sembah
Memukan
di hadapan raja dan para
aan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersepembesar
itu:
”Wasti,
sang
ratu,
bukan bersalah kepada
marak, berhari-hari lamanya, sampai seratus delapan pu5
raja
saja,
melainkan
juga
kepada
semua
pembesar dan seluh hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja menggala
bangsa
yang
di
dalam
segala
daerah
raja Ahasyweadakan perjamuan lagi tujuh hari lamanya bagi seluruh
17
ros.
Karena
kelakuan
sang
ratu
itu
akan
merata
kepada
rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, dari
semua
perempuan,
sehingga
mereka
tidak
menghiraukan
pada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat
di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. 6 Di situ suaminya, apabila diceritakan orang: Raja Ahasyweros
tirai-mirai dari pada kain lenan, mori halus dan kain ungu menitahkan, supaya Wasti, sang ratu, dibawa menghadap
18
Pada hari ini
tua, yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda kepadanya, tetapi ia tidak mau datang.
juga
isteri
para
pembesar
raja
di
Persia
dan
Media yang
bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmendengar
tentang
kelakuan
sang
ratu
akan
berbicara
tenmar putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di
tang
hal
itu
kepada
suaminya,
sehingga
berlarut-larutlah
atas lantai pualam, marmar putih, gewang dan pelinggam.
19
7
Jikalau baik pada pemanMinuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka penghinaan dan kegusaran.
dangan
raja,
hendaklah
dikeluarkan
suatu titah kerajaan
warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang
8
dari
hadapan
baginda
dan
dituliskan
di dalam undangberlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun
undang
Persia
dan
Media,
sehingga
tidak
dapat dicabut
aturan minum ialah: tiada dengan paksa; karena beginikembali,
bahwa
Wasti
dilarang
menghadap
raja Ahasywelah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya
9
ros,
dan
bahwa
raja
akan
mengaruniakan
kedudukannya
mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga
Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua per- sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik dari pa20
Bila keputusan yang diambil raja kedengaran
empuan di dalam istana raja Ahasyweros. 10 Pada hari danya.
di
seluruh
kerajaannya--alangkah besarnya kerajaan itu!
yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena
--,maka
semua
perempuan akan memberi hormat kepada
minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bisuami
mereka,
dari
pada orang besar sampai kepada orang
zta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar dan Karkas, yakni ke21
kecil.”
Usul
itu
dipandang
baik oleh raja serta para pemtujuh sida-sida yang bertugas di hadapan raja Ahasyweros,
11
supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan me- besar, jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan
22
makai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memper- itu. Dikirimkanlah oleh baginda surat-surat ke segenap
lihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan
pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. 12 Tetapi tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, bunyinya: ”Setiap
ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya
yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat ge- dan berbicara menurut bahasa bangsanya.”
ramlah raja dan berapi-apilah murkanya. 13 Maka berSesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka
tanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orangorang yang mengetahui kebiasaan zaman--karena demikia- raja Ahasyweros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti
dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan
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atasnya. 2 Maka sembah para biduanda raja yang bertugas
pada baginda: ”Hendaklah orang mencari bagi raja gadisgadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya; 3 hendaklah
raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anakanak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan,
di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sidasida raja, penjaga para perempuan; hendaklah diberikan
wangi-wangian kepada mereka. 4 Dan gadis yang terbaik
pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti
Wasti.” Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. 5 Pada waktu itu ada di dalam benteng
Susan seorang Yahudi, yang bernama Mordekhai bin Yair
bin Simei bin Kish, seorang Benyamin 6 yang diangkut
dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonya, raja Yehuda, ketika ia diangkut ke
dalam pembuangan oleh raja Nebukadnezar, raja Babel.
7
Mordekhai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi; gadis
itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu
bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekhai.
8
Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak
gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Esterpun dibawa masuk ke dalam
istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. 9 Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya,
dan juga tujuh orang dayang-dayang yang terpilih dari isi
istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayangdayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. 10 Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal
usulnya, karena dilarang oleh Mordekhai. 11 Tiap-tiap hari
berjalan-jalanlah Mordekhai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester
dan apa yang akan berlaku atasnya. 12 Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap
raja Ahasyweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama dua belas bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangiwangian: enam bulan untuk memakai minyak mur dan
enam bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lainlain wangi-wangian perempuan. 13 Lalu gadis itu masuk
menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. 14 Pada waktu petang ia masuk
dan pada waktu pagi ia kembali, tetapi sekali ini ke dalam
balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja
berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan
namanya. 15 Ketika Ester--anak Abihail, yakni saudara
ayah Mordekhai yang mengangkat Ester sebagai anak-mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia

17. ESTER
tidak menghendaki sesuatu apapun selain dari pada yang
dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada
semua orang yang melihat dia. 16 Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap raja Ahasyweros ke dalam istananya pada bulan yang kesepuluh--yakni bulan Tebet--pada
tahun yang ketujuh dalam pemerintahan baginda. 17 Maka
Ester dikasihi oleh baginda lebih dari pada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih
dari pada semua anak dara lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. 18 Kemudian diadakanlah oleh baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan
baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah
serta mengaruniakan anugerah, sebagaimana layak bagi
raja. 19 Selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekhai duduk di pintu gerbang istana
raja. 20 Adapun Ester tidak memberitahukan asal usul
dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh
Mordekhai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan
Mordekhai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya.
21
Pada waktu itu, ketika Mordekhai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teresh, dua
orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu,
lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh raja Ahasyweros. 22 Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekhai,
lalu diberitahukannyala kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekhai. 23 Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka
kedua orang itu disulakan pada tiang. Dan peristiwa itu
dituliskan di dalam kitab sejarah, di hadapan raja.

3

Sesudah peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh raja
Ahasyweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. 2 Dan semua pegawai raja yang di pintu
gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi
Mordekhai tidak berlutut dan tidak sujud. 3 Maka para
pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekhai: ”Mengapa engkau melanggar perintah
raja?” 4 Setelah mereka menegor dia berhari-hari dengan
tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan
merekalah kepada Haman untuk melihat, apakah sikap
Mordekhai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan
kepada mereka, bahwa ia orang Yahudi. 5 Ketika Haman
melihat, bahwa Mordekhai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman, 6 tetapi ia
menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya
Mordekhai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekhai itu. Jadi Haman mencari
ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa
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Mordekhai itu, di seluruh kerajaan Ahasyweros. 7 Dalam
bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang kedua belas zaman raja Ahasyweros, orang membuang pur-yakni undi--di depan Haman, hari demi hari dan bulan
demi bulan sampai jatuh pada bulan yang kedua belas,
yakni bulan Adar. 8 Maka sembah Haman kepada raja
Ahasyweros: ”Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai
dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan
hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan
mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. 9 Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka; maka hamba akan menimbang perak sepuluh ribu
talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat
yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke
dalam perbendaharaan raja.” 10 Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada
Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi
itu, 11 kemudian titah raja kepada Haman: ”Perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kauperlakukan seperti yang kaupandang baik.” 12 Maka dalam bulan yang
pertama pada hari yang ketiga belas dipanggillah para panitera raja, lalu, sesuai dengan segala yang diperintahkan
Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada
setiap bupati yang menguasai daerah dan kepada setiap
pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut
tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya; surat itu ditulis atas nama raja Ahasyweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. 13 Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi dari pada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuanperempuan, pada satu hari juga, pada tanggal tiga belas
bulan yang kedua belas--yakni bulan Adar--,dan supaya
dirampas harta milik mereka. 14 Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari
itu. 15 Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruhpesuruh cepat itu, atas titah raja, dan undang-undang
itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu
raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan
menjadi gempar.
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Setelah Mordekhai mengetahui segala yang terjadi itu,
ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung
dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota,
sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. 2 Dengan
demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorangpun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. 3 Di tiaptiap daerah, ke mana titah dan undang-undang raja telah
sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Ya-

hudi disertai puasa dan ratap tangis; oleh banyak orang
dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. 4 Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati
sang ratu, lalu dikirimkannyalah pakaian, supaya dipakaikan kepada Mordekhai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya dari padanya, tetapi tidak diterimanya. 5 Maka
Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang
ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah
kepadanya menanyakan Mordekhai untuk mengetahui apa
artinya dan apa sebabnya hal itu. 6 Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekhai di lapangan kota yang di
depan pintu gerbang istana raja, 7 dan Mordekhai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa
banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. 8 Juga salinan surat undang-undang,
yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka
itu, diserahkannya kepada Hatah, supaya diperlihatkan
dan diberitahukan kepada Ester. Lagipula Hatah disuruh
menyampaikan pesan kepada Ester, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunianya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. 9 Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekhai kepada Ester. 10 Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekhai: 11 ”Semua pegawai raja serta
penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi
setiap laki-laki atau perempuan, yang menghadap raja
di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya
orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas,
yang akan tetap hidup. Dan aku selama tiga puluh hari ini
tidak dipanggil menghadap raja.” 12 Ketika disampaikan
orang perkataan Ester itu kepada Mordekhai, 13 maka Mordekhai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester:
”Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya
engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. 14 Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri
saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan
kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat
yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu.”
15
Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada
Mordekhai: 16 ”Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku;
janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya,
baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayangdayangkupun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku
akan masuk menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah
aku mati.” 17 Maka pergilah Mordekhai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya.

5Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu,
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lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di
depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu.
2
Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran,
berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan
tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. 3 Tanya
raja kepadanya: ”Apa maksudmu, hai ratu Ester, dan apa
keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan
diberikan kepadamu.” 4 Jawab Ester: ”Jikalau baik pada
pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman
pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba
bagi raja.” 5 Maka titah raja: ”Suruhlah Haman datang
dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester.”
Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. 6 Sementara minum anggur bertanyalah raja kepada Ester: ”Apakah permintaanmu? Niscaya
akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi.” 7 Maka jawab
Ester: ”Permintaan dan keinginan hamba ialah: 8 Jikalau
hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman
ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan
Haman; maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja.” 9 Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati
riang dan gembira; tetapi ketika Haman melihat Mordekhai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan
tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah
hati Haman kepada Mordekhai. 10 Tetapi Haman menahan
hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeresh, isterinya. 11 Maka
Haman menceriterakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. 12 Lagi
kata Haman: ”Tambahan pula tiada seorangpun diminta
oleh Ester, sang ratu, untuk datang bersama-sama dengan
raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku; dan
untuk besokpun aku diundangnya bersama-sama dengan
raja. 13 Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku,
selama aku masih melihat si Mordekhai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja.” 14 Lalu kata Zeresh, isterinya, dan semua sahabatnya kepadanya: ”Suruhlah orang
membuat tiang yang tingginya lima puluh hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekhai
disulakan orang pada tiang itu; kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja
ke perjamuan itu.” Hal itu dipandang baik oleh Haman,
lalu ia menyuruh membuat tiang itu.
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catatan tentang Mordekhai, yang pernah memberitahukan
bahwa Bigtan dan Teresh, dua orang sida-sida raja yang
termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh raja Ahasyweros. 3 Maka bertanyalah raja: ”Kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada
Mordekhai oleh sebab perkara itu?” Jawab para biduanda
raja yang bertugas pada baginda: ”Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun.” 4 Maka bertanyalah raja: ”Siapakah itu yang ada di pelataran?” Pada waktu itu Haman
baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda, bahwa ia hendak menyulakan
Mordekhai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia.
5
Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda: ”Itulah
Haman, ia berdiri di pelataran.” Maka titah raja: ”Suruhlah dia masuk.” 6 Setelah Haman masuk, bertanyalah
raja kepadanya: ”Apakah yang harus dilakukan kepada
orang yang raja berkenan menghormatinya?” Kata Haman
dalam hatinya: ”Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku?” 7 Oleh karena itu jawab Haman kepada raja: ”Mengenai orang yang
raja berkenan menghormatinya, 8 hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi
kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya, 9 dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara
para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya, kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota sedang
orang berseru-seru di depannya: Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya!” 10 Maka
titah raja kepada Haman: ”Segera ambillah pakaian dan
kuda itu, seperti yang kaukatakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekhai, orang Yahudi, yang duduk di
pintu gerbang istana. Sepatah katapun janganlah kaulalaikan dari pada segala yang kaukatakan itu.” 11 Lalu Haman
mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekhai, kemudian diaraknya Mordekhai
melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya: ”Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya.” 12 Kemudian kembalilah Mordekhai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesagesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. 13 Dan Haman menceritakan kepada Zeresh, isterinya, dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeresh,
isterinya, kepadanya: ”Jikalau Mordekhai, yang di depannya engkau sudah mulai jatuh, adalah keturunan Yahudi,
maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan
engkau akan jatuh benar-benar di depannya.” 14 Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida
raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjaPada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bermuan yang diadakan oleh Ester.
titahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu
dibacakan di hadapan raja. 2 Dan di situ didapati suatu
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7Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Es2

ter, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester: ”Apakah
permintaanmu, hai ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan.
Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi.” 3 Maka jawab Ester, sang ratu: ”Ya
raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik
pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada
hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa
hamba atas keinginan hamba. 4 Karena kami, hamba serta
bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh
dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual
sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba
akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya
di antara bencana yang menimpa raja.” 5 Maka bertanyalah raja Ahasyweros kepada Ester, sang ratu: ”Siapakah
orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung
niat akan berbuat demikian?” 6 Lalu jawab Ester: ”Penganiaya dan musuh itu, ialah Haman, orang jahat ini!” Maka
Hamanpun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu.
7
Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya dari pada
minum anggur dan keluar ke taman istana; akan tetapi
Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada
Ester, sang ratu, karena ia melihat, bahwa telah putus
niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. 8 Ketika
raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum
anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester
berbaring. Maka titah raja: ”Masih jugakah ia hendak
menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?” Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. 9 Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja: ”Lagipula tiang
yang dibuat Haman untuk Mordekhai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, lima puluh hasta tingginya.”
Lalu titah raja: ”Sulakan dia pada tiang itu.” 10 Kemudian
Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekhai. Maka surutlah panas hati raja.
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Pada hari itu juga raja Ahasyweros mengaruniakan
harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester,
sang ratu, dan Mordekhai masuk menghadap raja, karena
Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekhai dengan dia. 2 Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil dari pada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekhai; dan Mordekhai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. 3 Kemudian Ester berkata
lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis
memohon karunianya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah
dibuatnya terhadap orang Yahudi. 4 Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester
dan berdiri di hadapan raja, 5 serta sembahnya: ”Jikalau
baik pada pemandangan raja dan jikalau hamba menda-

pat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh
raja dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat
yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag
itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi
di dalam semua daerah kerajaan. 6 Karena bagaimana
hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa
hamba dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan
sanak saudara hamba?” 7 Maka jawab raja Ahasyweros kepada Ester, sang ratu, serta kepada Mordekhai, orang Yahudi itu: ”Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada
Ester, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. 8 Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan meteraikanlah surat
itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali.” 9 Pada waktu itu
juga dipanggillah para panitera raja, dalam bulan yang
ketiga--yakni bulan Siwan--pada tanggal dua puluh tiga,
dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekhai
ditulislah surat kepada orang Yahudi, dan kepada para
wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah, dari India sampai ke Etiopia, seratus dua puluh tujuh
daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan
kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. 10 Maka
ditulislah pesan atas nama raja Ahasyweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja, lalu dengan perantaraan
pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai
kuda kerajaan yang tangkas yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat 11 yang isinya: raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul
dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anakanak dan perempuan-perempuan, dari bangsa dan daerah
yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas
harta miliknya, 12 pada hari yang sama di segala daerah
raja Ahasyweros, pada tanggal tiga belas bulan yang kedua
belas, yakni bulan Adar. 13 Salinan pesan tertulis itu harus
diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada
segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk
hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya.
14
Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu, atas titah raja, dan undang-undang
itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. 15 Dan Mordekhai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian
kerajaan dari pada kain ungu tua dan kain lenan, dengan
memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah dari
pada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota
Susanpun bertempiksoraklah dan bersukaria: 16 orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan
dan kehormatan. 17 Demikian juga di tiap-tiap daerah dan
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di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undangundang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan
di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira; dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk
Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang
Yahudi.
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hankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya; mereka membunuh tujuh puluh lima ribu orang di
antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang
rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. 17 Hal
itu terjadi pada hari yang ketiga belas dalam bulan Adar.
Pada hari yang keempat belas berhentilah mereka dan hari
itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. 18 Akan
tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada
Dalam bulan yang kedua belas--yakni bulan Adar-hari yang ketiga belas, baik pada hari yang keempat belas
,pada hari yang ketiga belas, ketika titah serta undangdalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang
undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh
kelima belas dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan
orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadan sukacita. 19 Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedilah yang sebaliknya: orang Yahudi mengalahkan pembencidusunan, yakni yang diam di perkampungan merayakan
pembenci mereka. 2 Maka berkumpullah orang Yahudi di
hari yang keempat belas bulan Adar itu sebagai hari sudalam kota-kotanya di seluruh daerah raja Ahasyweros,
kacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira ununtuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelatuk antar-mengantar makanan. 20 Maka Mordekhai menukakan mereka, dan tiada seorangpun tahan menghadapi
liskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada
mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah mesemua orang Yahudi di seluruh daerah raja Ahasyweros,
nimpa segala bangsa itu. 3 Dan semua pembesar daerah
baik yang dekat baik yang jauh, 21 untuk mewajibkan medan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerareka, supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang keempat
jaan menyokong orang Yahudi, karena ketakutan kepada
belas dan yang kelima belas bulan Adar, 22 karena pada
Mordekhai telah menimpa mereka. 4 Sebab Mordekhai behari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhasar kekuasaannya di dalam istana raja dan tersiarlah bedap musuhnya dan dalam bulan itulah dukacita mereka
rita tentang dia ke segenap daerah, karena Mordekhai itu
berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi
bertambah-tambah besar kekuasaannya. 5 Maka orang Yahari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari
hudi mengalahkan semua musuhnya: mereka memukulperjamuan dan sukacita dan hari untuk antar-mengantar
nya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya;
makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang mismereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembencikin. 23 Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan
pembenci mereka. 6 Di dalam benteng Susan saja orang
apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa
Yahudi membunuh dan membinasakan lima ratus orang.
yang
ditulis Mordekhai kepada mereka. 24 Sesungguhnya
7
Juga Parsandata, Dalfon, Aspata, 8 Porata, Adalya, AriHaman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang
data, 9 Parmasta, Arisai, Aridai dan Waizata, 10 kesepuluh
Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan
anak laki-laki Haman bin Hamedata, seteru orang Yahudi,
orang Yahudi dan diapun telah membuang pur--yakni undidibunuh oleh mereka, tetapi kepada barang rampasan ti-untuk
menghancurkan dan membinasakan mereka, 25 akan
daklah mereka mengulurkan tangan. 11 Pada hari itu juga
tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka
jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan
dititahkannyalah dengan surat, supaya rancangan jahat
disampaikan ke hadapan raja. 12 Lalu titah raja kepada
yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan
Ester, sang ratu: ”Di dalam benteng Susan saja orang
ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya
Yahudi telah membunuh dan membinasakan lima ratus
disulakan pada tiang. 26 Oleh sebab itulah hari-hari itu
orang beserta kesepuluh anak Haman. Di daerah-daerah
disebut Purim, menurut kata pur. Oleh sebab itu jugakerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka.
lah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa
Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikayang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang diabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi.”
lami mereka, 27 orang Yahudi menerima sebagai kewajiban
13
Lalu jawab Ester: ”Jikalau baik pada pemandangan raja,
dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunandiizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan
nya dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan
untuk berbuat besokpun sesuai dengan undang-undang unmereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan
tuk hari ini, dan kesepuluh anak Haman itu hendaklah dikedua hari itu tiap-tiap tahun, menurut yang dituliskan
14
sulakan pada tiang.” Rajapun menitahkan berbuat demitentang itu dan pada waktu yang ditentukan, 28 dan bahwa
kian; maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan dan
hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiapkesepuluh anak Haman disulakan orang. 15 Jadi berkumputiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daellah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang keempat
rah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak
belas bulan Adar juga dan dibunuhnyalah di Susan tiga raakan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi dan peritus orang, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka
ngatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan me16
Orang Yahudi yang lain, yang
mengulurkan tangan.
reka. 29 Lalu Ester, sang ratu, anak Abihail, menulis surat,
ada di dalam daerah kerajaan, berkumpul dan memperta-

9

395
bersama-sama dengan Mordekhai, orang Yahudi itu; surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya
dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. 30 Lalu
dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di
dalam keseratus dua puluh tujuh daerah kerajaan Ahasyweros, dengan kata-kata salam dan setia, 31 supaya harihari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan,
seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekhai,
orang Yahudi itu, dan oleh Ester, sang ratu, dan seperti
yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka, mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap.
32
Demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim
itu, kemudian dituliskan di dalam kitab.

10

Maka raja Ahasyweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. 2 Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada
Mordekhai, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? 3 Karena Mordekhai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah raja
Ahasyweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya.

Ayub

1Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub; orang
itu saleh dan jujur; ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 2 Ia mendapat tujuh anak laki-laki dan tiga anak
perempuan. 3 Ia memiliki tujuh ribu ekor kambing domba,
tiga ribu ekor unta, lima ratus pasang lembu, lima ratus
keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari
semua orang di sebelah timur. 4 Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masingmasing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama
mereka. 5 Setiap kali, apabila hari-hari pesta telah berlalu,
Ayub memanggil mereka, dan menguduskan mereka; keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya: ”Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati.” Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. 6 Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap TUHAN dan di antara
mereka datanglah juga Iblis. 7 Maka bertanyalah TUHAN
kepada Iblis: ”Dari mana engkau?” Lalu jawab Iblis kepada TUHAN: ”Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi.” 8 Lalu bertanyalah TUHAN kepada Iblis: ”Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorangpun di bumi seperti dia, yang demikian saleh
dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.”
9
Lalu jawab Iblis kepada TUHAN: ”Apakah dengan tidak
mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? 10 Bukankah
Engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya
serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya
telah Kauberkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. 11 Tetapi ulurkanlah tangan-Mu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki Engkau di hadapan-Mu.” 12 Maka firman TUHAN kepada Iblis:
”Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu; hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap
dirinya.” Kemudian pergilah Iblis dari hadapan TUHAN.
13
Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan
yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, 14 datanglah seorang
pesuruh kepada Ayub dan berkata: ”Sedang lembu sapi
membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di se-

belahnya, 15 datanglah orang-orang Syeba menyerang dan
merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan.” 16 Sementara orang itu
berbicara, datanglah orang lain dan berkata: ”Api telah
menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu
kepada tuan.” 17 Sementara orang itu berbicara, datanglah
orang lain dan berkata: ”Orang-orang Kasdim membentuk tiga pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang.
Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan.” 18 Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata: ”Anak-anak tuan
yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan
dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung,
19
maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun; rumah itu dilandanya pada empat penjurunya
dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat
memberitahukan hal itu kepada tuan.” 20 Maka berdirilah
Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya,
kemudian sujudlah ia dan menyembah, 21 katanya: ”Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan
telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. TUHAN
yang memberi, TUHAN yang mengambil, terpujilah nama
TUHAN!” 22 Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat
dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.

2

Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap TUHAN dan di antara mereka datang juga Iblis untuk menghadap TUHAN. 2 Maka bertanyalah TUHAN kepada Iblis: ”Dari mana engkau?” Lalu jawab Iblis kepada TUHAN: ”Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi.” 3 Firman TUHAN kepada Iblis: ”Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorangpun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur,
yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap
tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk Aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa
alasan.” 4 Lalu jawab Iblis kepada TUHAN: ”Kulit ganti
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18. AYUB

kulit! Orang akan memberikan segala yang dipunyainya dapat istirahat 14 bersama-sama raja-raja dan penasihatganti nyawanya. 5 Tetapi ulurkanlah tangan-Mu dan ja- penasihat di bumi, yang mendirikan kembali reruntuhan
mahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki Eng- bagi dirinya, 15 atau bersama-sama pembesar-pembesar yang
kau di hadapan-Mu.” 6 Maka firman TUHAN kepada Iblis: mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak.
16
”Nah, ia dalam kuasamu; hanya sayangkan nyawanya.” 7 Kemudian
Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disemIblis pergi dari hadapan TUHAN, lalu ditimpanya Ayub bunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? 17 Di
dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara, di
ke batu kepalanya. 8 Lalu Ayub mengambil sekeping be- sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istiraling untuk menggaruk-garuk badannya, sambil duduk di hat. 18 Dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang,
tengah-tengah abu. 9 Maka berkatalah isterinya kepada- mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. 19 Di sana
nya: ”Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ku- orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas dari
tukilah Allahmu dan matilah!” 10 Tetapi jawab Ayub kepa- pada tuannya. 20 Mengapa terang diberikan kepada yang
danya: ”Engkau berbicara seperti perempuan gila! Apa- bersusah-susah, dan hidup kepada yang pedih hati; 21 yang
kah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi ti- menantikan maut, yang tak kunjung tiba, yang mengedak mau menerima yang buruk?” Dalam kesemuanya itu jarnya lebih dari pada menggali harta terpendam; 22 yang
Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. 11 Ketika ke- bersukaria dan bersorak-sorai dan senang, bila mereka metiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala mala- nemukan kubur; 23 kepada orang laki-laki yang jalannya
petaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tersembunyi, yang dikepung Allah? 24 Karena ganti rotiku
tempatnya masing-masing, yakni: Elifas, orang Teman, adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air.
dan Bildad, orang Suah, serta Zofar, orang Naama. Me- 25 Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan
reka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepa- yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. 26 Aku tidanya dan menghibur dia. 12 Ketika mereka memandang dak mendapat ketenangan dan ketenteraman; aku tidak
dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangis- mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul.”
lah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya, dan menaburkan debu di kepala terhadap langit.
Maka berbicaralah Elifas, orang Teman: 2 ”Kesalkah
13
Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama
engkau, bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi
tujuh hari tujuh malam. Seorangpun tidak mengucapkan
siapakah dapat tetap menutup mulutnya? 3 Sesungguhnya,
sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat, bahwa
engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lesangat berat penderitaannya.
mah telah engkau kuatkan; 4 orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas teSesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki lah kaukokohkan; 5 tetapi sekarang, dirimu yang tertimpa,
hari kelahirannya. 2 Maka berbicaralah Ayub: 3 ”Biarlah dan engkau kesal, dirimu terkena, dan engkau terkejut.
hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang menga- 6 Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaratakan: Seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. nmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu?
4
Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya 7 Camkanlah ini: siapa binasa dengan tidak bersalah dan
Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah ca- di manakah orang yang jujur dipunahkan? 8 Yang telah
haya terang menyinarinya. 5 Biarlah kegelapan dan ke- kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan
kelaman menuntut hari itu, awan-gemawan menudungi- menabur kesusahan, ia menuainya juga. 9 Mereka binasa
nya, dan gerhana matahari mengejutkannya. 6 Malam itu- oleh nafas Allah, dan lenyap oleh hembusan hidung-Nya.
-biarlah dia dicekam oleh kegelapan; janganlah ia bersu- 10 Singa mengaum, singa meraung--patahlah gigi singa-singa
karia pada hari-hari dalam setahun; janganlah ia terma- muda. 11 Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan
suk bilangan bulan-bulan. 7 Ya, biarlah pada malam itu anak-anak singa betina bercerai-berai. 12 Suatu perkataan
tidak ada yang melahirkan, dan tidak terdengar suara ke- telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam dan teligirangan. 8 Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, ngaku menangkap bisikannya, 13 waktu bermenung oleh
oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi
9
Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap; biarlah ia orang. 14 Aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku
menantikan terang yang tak kunjung datang, janganlah gemetar. 15 Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu roia melihat merekahnya fajar, 10 karena tidak ditutupnya maku. 16 Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukepintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya ke- nal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisiksusahan dari mataku. 11 Mengapa aku tidak mati waktu bisik kudengar: 17 Mungkinkah seorang manusia benar di
aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? hadapan Allah, mungkinkah seseorang tahir di hadapan
12
Mengapa pangkuan menerima aku; mengapa ada buah Penciptanya? 18 Sesungguhnya, hamba-hamba-Nya tidak
dada, sehingga aku dapat menyusu? 13 Jikalau tidak, aku dipercayai-Nya, malaikat-malaikat-Nyap didapati-Nya tersekarang berbaring dan tenang; aku tertidur dan men- sesat, 19 lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok
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tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. 20 Di antara pagi dan petang mereka
dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk
selama-lamanya. 21 Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati, tetapi tanpa hikmat.

perti rumput di tanah. 26 Dalam usia tinggi engkau akan
turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. 27 Sesungguhnya, semuanya itu telah
kami selidiki, memang demikianlah adanya; dengarkanlah
dan camkanlah itu!”

5Berserulah--adakah orang yang menjawab engkau? Dan 6Lalu Ayub menjawab:
kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau
akan berpaling? 2 Sesungguhnya, orang bodoh dibunuh
oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati.
3
Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi
serta-merta kukutuki tempat kediamannya. 4 Anak-anaknya
selalu tidak tertolong, mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. 5 Apa yang
dituainya, dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. 6 Karena bukan dari debu
terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan;
7
melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya,
seperti bunga api berjolak tinggi. 8 Tetapi aku, tentu aku
akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. 9 Ia melakukan perbuatan-perbuatan
yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban
yang tak terbilang banyaknya; 10 Ia memberi hujan ke atas
muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang; 11 Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi dan
orang yang berdukacita mendapat pertolongan yang kuat;
12
Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha
tangan mereka tidak berhasil; 13 Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan
orang yang belat-belit digagalkan. 14 Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka merabaraba seperti pada waktu malam. 15 Tetapi Ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka, dan dari tangan orang yang kuat. 16 Demikianlah
ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. 17 Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah; sebab itu janganlah engkau menolak didikan
Yang Mahakuasa. 18 Karena Dialah yang melukai, tetapi
juga yang membebat; Dia yang memukuli, tetapi yang
tangan-Nya menyembuhkan pula. 19 Dari enam macam kesesakan engkau diluputkan-Nya dan dalam tujuh macam
engkau tidak kena malapetaka. 20 Pada masa kelaparan
engkau dibebaskan-Nya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. 21 Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut, bila kemusnahan datang. 22 Kemusnahan dan kelaparan akan kautertawakan
dan binatang liar tidak akan kautakuti. 23 Karena antara
engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan
binatang liar akan berdamai dengan engkau. 24 Engkau
akan mengalami, bahwa kemahmu aman dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan
kehilangan apa-apa. 25 Engkau akan mengalami, bahwa
keturunanmu menjadi banyak dan bahwa anak cucumu se-

2

”Ah, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang, dan kemalanganku ditaruh bersamasama di atas neraca! 3 Maka beratnya akan melebihi pasir di laut; oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku.
4
Karena anak panah dari Yang Mahakuasa tertancap pada
tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku; kedahsyatan
Allah seperti pasukan melawan aku. 5 Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda, atau melenguhkah lembu
dekat makanannya? 6 Dapatkah makanan tawar dimakan
tanpa garam atau apakah putih telur ada rasanya? 7 Aku
tidak sudi menjamahnya, semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. 8 Ah, kiranya terkabul permintaanku dan
Allah memberi apa yang kuharapkan! 9 Kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya Ia melepaskan tanganNya dan menghabisi nyawaku! 10 Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku, bahkan aku akan melompat-lompat
kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan, sebab aku tidak pernah menyangkal firman Yang
Mahakudus. 11 Apakah kekuatanku, sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku, sehingga aku
harus bersabar? 12 Apakah kekuatanku seperti kekuatan
batu? Apakah tubuhku dari tembaga? 13 Bukankah tidak
ada lagi pertolongan bagiku, dan keselamatan jauh dari
padaku? 14 Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Mahakuasa. 15 Saudarasaudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti
dasar dari pada sungai yang mengalir lenyap, 16 yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair,
17
yang surut pada musim kemarau, dan menjadi kering
di tempatnya apabila kena panas; 18 berkeluk-keluk jalan
arusnya, mengalir ke padang tandus, lalu lenyap. 19 Kafilah
dari Tema mengamat-amatinya dan rombongan dari Syeba
mengharapkannya, 20 tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka, mereka tertipu setibanya di sana. 21 Demikianlah
kamu sekarang bagiku, ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. 22 Pernahkah aku berkata: Berilah aku sesuatu, atau: Berilah aku uang suap dari hartamu, 23 atau:
Luputkan aku dari tangan musuh, atau: Tebuslah aku
dari tangan orang lalim? 24 Ajarilah aku, maka aku akan
diam; dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. 25 Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur! Tetapi
apakah maksud celaan dari pihakmu itu? 26 Apakah kamu
bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang
yang putus asa dianggap angin? 27 Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. 28 Tetapi sekarang, berpalinglah kepadaku; aku tidak akan berdusta di hadapanmu. 29 Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan, berba-
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liklah, aku pasti benar. 30 Apakah ada kecurangan pada reka dikuasai oleh pelanggaran mereka. 5 Tetapi engkau,
lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda- kalau engkau mencari Allah, dan memohon belas kasihan
bedakan bencana?”
dari Yang Mahakuasa, 6 kalau engkau bersih dan jujur,
maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan
memulihkan
rumah yang adalah hakmu. 7 Maka kedudu”Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hariharinya seperti hari-hari orang upahan? 2 Seperti kepada kanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi keduduka8
seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada nmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bertanyaorang upahan yang menanti-nantikan upahnya, 3 demikianlahtanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhati9
dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan diten- kanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab
tukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. 4 Bila kita, anak-anak kemarin, tidak mengetahui apa-apa; ka10
aku pergi tidur, maka pikirku: Bilakah aku akan bangun? rena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah
Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus bergelisah sampai dinihari. 5 Berenga dan abu menutupi tu- bicara kepadamu, dan melahirkan kata-kata dari akal budi
11
buhku, kulitku menjadi keras, lalu pecah. 6 Hari-hariku mereka? Dapatkah pandan bertumbuh tinggi, kalau tiberlalu lebih cepat dari pada torak, dan berakhir tanpa ha- dak di rawa, atau mensiang bertumbuh subur, kalau ti12
Sementara dalam pertumbuhan, sebelum
rapan. 7 Ingatlah, bahwa hidupku hanya hembusan nafas; dak di air?
8
waktunya
disabit,
layulah ia lebih dahulu dari pada rummataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang
13
put
lain.
Demikianlah
pengalaman semua orang yang
memandang aku, tidak akan melihat aku lagi, sementara
9
melupakan
Allah;
maka
lenyaplah
harapan orang fasik,
Engkau memandang aku, aku tidak ada lagi. Sebagaimana
14
yang
andalannya
seperti
benang
laba-laba,
kepercayaanawan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang
15
nya
seperti
sarang
laba-laba.
Ia
bersandar
pada rumahyang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan mun10
nya,
tetapi
rumahnya
itu
tidak
tetap
tegak,
ia menjadicul kembali.
Ia tidak lagi kembali ke rumahnya, dan
11
kannya
tempat
berpegang,
tetapi
rumah
itu
tidak
tahan.
Oleh sebab
tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya.
16
Ia
seperti
tumbuh-tumbuhan
yang
masih
segar
di
panas
itu akupun tidak akan menahan mulutku, aku akan berbi17
Akarmatahari,
sulurnya
menjulur
di
seluruh
taman.
cara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan
12
akarnya
membelit
timbunan
batu,
menyusup
ke
dalam
hatiku.
Apakah aku ini laut atau naga, sehingga Eng18
Tetapi bila ia dicabut dari tempatkau menempatkan penjaga terhadap aku? 13 Apabila aku sela-sela batu itu.
berpikir: Tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, nya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi, katanya:
19
Demikianlah kesudan tempat pembaringanku akan meringankan keluh ke- Belum pernah aku melihat engkau!
sahku, 14 maka Engkau mengagetkan aku dengan impian kaan hidupnya, dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari
20
dan mengejutkan aku dengan khayal, 15 sehingga aku le- tanah. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang sabih suka dicekik dan mati dari pada menanggung kesusa- leh, dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat
21
Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan
hanku. 16 Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama- jahat.
22
lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya se- bibirmu bersorak-sorak. Pembencimu akan terselubung
17
perti hembusan nafas saja.
Apakah gerangan manu- dengan malu, dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi.”
sia, sehingga dia Kauanggap agung, dan Kauperhatikan,
18
dan Kaudatangi setiap pagi, dan Kauuji setiap saat?
Tetapi Ayub menjawab: 2 ”Sungguh, aku tahu, bahwa
19
Bilakah Engkau mengalihkan pandangan-Mu dari pa- demikianlah halnya, masakan manusia benar di hadapan
daku, dan membiarkan aku, sehingga aku sempat menelan Allah? 3 Jikalau ia ingin beperkara dengan Allah satu
ludahku? 20 Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah dari seribu kali ia tidak dapat membantah-Nya. 4 Allah
kulakukan terhadap Engkau, ya Penjaga manusia? Meng- itu bijak dan kuat, siapakah dapat berkeras melawan Dia,
apa Engkau menjadikan aku sasaran-Mu, sehingga aku dan tetap selamat? 5 Dialah yang memindahkan gunungmenjadi beban bagi diriku? 21 Dan mengapa Engkau tidak gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkarmengampuni pelanggaranku, dan tidak menghapuskan ke- bangkirkannya dalam murka-Nya; 6 yang menggeserkan bumi
salahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang; 7 yang
lalu Engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada memberi perintah kepada matahari, sehingga tidak terbit,
lagi.”
dan mengurung bintang-bintang dengan meterai; 8 yang se-

7

9

orang diri membentangkan langit, dan melangkah di atas
”Berapa la- gelombang-gelombang laut; 9 yang menjadikan bintang Bimakah lagi engkau akan berbicara begitu, dan perkataan duk, bintang Belantik, bintang Kartika, dan gugusan-gugusan
mulutmu seperti angin yang menderu? 3 Masakan Allah bintang Ruang Selatan; 10 yang melakukan perbuatan-perbuatan
membengkokkan keadilan? Masakan Yang Mahakuasa mem- besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang
bengkokkan kebenaran? 4 Jikalau anak-anakmu telah ber- tidak terbilang banyaknya. 11 Apabila Ia melewati aku,
buat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan me- aku tidak melihat-Nya, dan bila Ia lalu, aku tidak meng-

8Maka berbicaralah Bildad, orang Suah:

2
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etahui. 12 Apabila Ia merampas, siapa akan menghalangiNya? Siapa akan menegur-Nya: Apa yang Kaulakukan?
13
Allah tidak menahani murka-Nya, di bawah kuasa-Nya
para pembantu Rahab membungkuk; 14 lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah Dia, memilih kata-kataku
di hadapan Dia? 15 Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah Dia, malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. 16 Bila aku berseru, Ia
menjawab; aku tidak dapat percaya, bahwa Ia sudi mendengarkan suaraku; 17 Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak
semena-mena, 18 yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. 19 Jika mengenai kekuatan tenaga, Dialah yang mempunyai! Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat Dia? 20 Sekalipun
aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak
benar; sekalipun aku tidak bersalah, Ia akan menyatakan
aku bersalah. 21 Aku tidak bersalah! Aku tidak pedulikan
diriku, aku tidak hiraukan hidupku! 22 Semuanya itu sama
saja, itulah sebabnya aku berkata: yang tidak bersalah
dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakan-Nya. 23 Bila
cemeti-Nya membunuh dengan tiba-tiba, Ia mengolok-olok
keputusasaan orang yang tidak bersalah. 24 Bumi telah
diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para
hakimnya telah ditutup-Nya; kalau bukan oleh Dia, oleh
siapa lagi? 25 Hari-hariku berlalu lebih cepat dari pada
seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia, 26 meluncur
lewat laksana perahu dari pandan, seperti rajawali yang
menyambar mangsanya. 27 Bila aku berpikir: Aku hendak
melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku, dan bergembira, 28 maka takutlah aku kepada segala kesusahanku;
aku tahu, bahwa Engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. 29 Aku dinyatakan bersalah, apa gunanya
aku menyusahkan diri dengan sia-sia? 30 Walaupun aku
membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, 31 namun Engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku.
32
Karena Dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawab-Nya: Mari bersama-sama menghadap pengadilan. 33 Tidak ada wasit di antara kami, yang dapat memegang kami berdua! 34 Biarlah Ia menyingkirkan
pentung-Nya dari padaku, jangan aku ditimpa kegentaran
terhadap Dia, 35 maka aku akan berbicara tanpa rasa takut
terhadap Dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku.”

perti hari-hari manusia, tahun-tahun-Mu seperti hari-hari
orang laki-laki, 6 sehingga Engkau mencari-cari kesalahanku,
dan mengusut dosaku, 7 padahal Engkau tahu, bahwa aku
tidak bersalah, dan bahwa tiada seorangpun dapat memberi kelepasan dari tangan-Mu? 8 Tangan-Mulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian Engkau berpaling dan hendak membinasakan aku? 9 Ingatlah, bahwa
Engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi Engkau
hendak menjadikan aku debu kembali? 10 Bukankah Engkau yang mencurahkan aku seperti air susu, dan mengentalkan aku seperti keju? 11 Engkau mengenakan kulit dan
daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan
urat. 12 Hidup dan kasih setia Kaukaruniakan kepadaku,
dan pemeliharaan-Mu menjaga nyawaku. 13 Tetapi inilah
yang Kausembunyikan di dalam hati-Mu; aku tahu, bahwa
inilah maksud-Mu: 14 kalau aku berbuat dosa, maka Engkau akan mengawasi aku, dan Engkau tidak akan membebaskan aku dari pada kesalahanku. 15 Kalau aku bersalah, celakalah aku! dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan, dan karena melihat sengsaraku. 16 Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa Engkau akan memburu aku, dan menunjukkan kembali kuasa-Mu yang ajaib
kepadaku. 17 Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru
terhadap aku, --Engkau memperbesar kegeraman-Mu terhadap aku--dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. 18 Mengapa Engkau menyebabkan aku
keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa, sebelum
orang melihat aku! 19 Maka aku seolah-olah tidak pernah
ada; dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur.
20
Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah
aku, supaya aku dapat bergembira sejenak, 21 sebelum aku
pergi, dan tidak kembali lagi, ke negeri yang gelap dan
kelam pekat, 22 ke negeri yang gelap gulita, tempat yang
kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan.”

11

Maka berbicaralah Zofar, orang Naama: 2 ”Apakah
orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah
orang yang banyak mulut harus dibenarkan? 3 Apakah
orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau
mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan
engkau? 4 Katamu: Pengajaranku murni, dan aku bersih
di mata-Mu. 5 Tetapi, mudah-mudahan Allah sendiri berfirman, dan membuka mulut-Nya terhadap engkau, 6 dan
”Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib
keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui, bahwa
2
Aku akan berkata kepada Allah: Jangan mempersalahkan Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian dari pada
aku; beritahukanlah aku, mengapa Engkau beperkara de- kesalahanmu. 7 Dapatkah engkau memahami hakekat Allah,
ngan aku. 3 Apakah untungnya bagi-Mu mengadakan pe- menyelami batas-batas kekuasaan Yang Mahakuasa? 8 Tingginya
nindasan, membuang hasil jerih payah tangan-Mu, sedangkanseperti langit--apa yang dapat kaulakukan? Dalamnya
Engkau mendukung rancangan orang fasik? 4 Apakah Eng- melebihi dunia orang mati--apa yang dapat kauketahui?
kau mempunyai mata badani? Samakah penglihatan-Mu 9 Lebih panjang dari pada bumi ukurannya, dan lebih luas
dengan penglihatan manusia? 5 Apakah hari-hari-Mu se- dari pada samudera. 10 Apabila Ia lewat, melakukan pe-

10
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17
nangkapan, dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalangiDia yang menggiring menteri dengan telanjang, dan para
11
Nya?
Karena Ia mengenal penipu dan melihat keja- hakim dibodohkan-Nya. 18 Dia membuka belenggu yang
hatan tanpa mengamat-amatinya. 12 Jikalau orang dungu dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka
dapat mengerti, maka anak keledai liarpun dapat lahir dengan tali pengikat. 19 Dia yang menggiring dan menggesebagai manusia. 13 Jikalau engkau ini menyediakan ha- ledah para imam, dan menggulingkan yang kokoh. 20 Dia
timu, dan menadahkan tanganmu kepada-Nya; 14 jikalau yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menengkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu, dan ti- jadikan para tua-tua hilang akal. 21 Dia yang mendatangkan
dak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, 15 maka penghinaan kepada para pemuka, dan melepaskan ikat
sesungguhnya, engkau dapat mengangkat mukamu tanpa pinggang orang kuat. 22 Dia yang menyingkapkan rahacela, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut, sia kegelapan, dan mendatangkan kelam pekat pada te16
bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya rang. 23 Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh,
teringat kepadanya seperti kepada air yang telah meng- lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa,
alir lalu. 17 Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang lalu menghalau mereka. 24 Dia menyebabkan para pemimdari pada siang hari, kegelapan akan menjadi terang se- pin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat
perti pagi hari. 18 Engkau akan merasa aman, sebab ada di padang belantara yang tidak ada jalannya. 25 Mereka
harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya;
pergi tidur dengan tenteram; 19 engkau akan berbaring ti- dan Ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung sedur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan meng- perti orang mabuk.”
ambil muka kepadamu. 20 Tetapi mata orang fasik akan
menjadi rabun, mereka tidak dapat melarikan diri lagi;
”Sesungguhnya, semuanya itu telah dilihat mataku,
yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan
didengar dan dipahami telingaku. 2 Apa yang kamu tahu,
nafas.”
aku juga tahu, aku tidak kalah dengan kamu. 3 Tetapi aku,
aku hendak berbicara dengan Yang Mahakuasa, aku ingin
Tetapi Ayub menjawab: 2 ”Memang, kamulah orang- membela perkaraku di hadapan Allah. 4 Sebaliknya kamuorang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. lah orang yang menutupi dusta, tabib palsulah kamu seka3
Akupun mempunyai pengertian, sama seperti kamu, aku lian. 5 Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap
tidak kalah dengan kamu; siapa tidak tahu hal-hal serupa kebijaksanaan dari padamu. 6 Dengarkanlah pembelaanku,
itu? 4 Aku menjadi tertawaan sesamaku, aku, yang men- dan perhatikanlah bantahan bibirku. 7 Sudikah kamu berdapat jawaban dari Allah, bila aku berseru kepada-Nya; bohong untuk Allah, sudikah kamu mengucapkan dusta
orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. 5 Penghinaan untuk Dia? 8 Apakah kamu mau memihak Allah, berbanbagi orang yang celaka, --demikianlah pendapat orang yang tah untuk membela Dia? 9 Apakah baik, kalau Ia memehidup aman--suatu pukulan bagi orang yang tergelincir ka- riksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu
kinya. 6 Tetapi amanlah kemah para perusak, dan tente- manusia? 10 Kamu akan dihukum-Nya dengan keras, jikaramlah mereka yang membangkitkan murka Allah, mereka lau kamu diam-diam memihak. 11 Apakah kebesaran-Nya
yang hendak membawa Allah dalam tangannya. 7 Tetapi tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepada-Nya
bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberi- menimpa kamu? 12 Dalil-dalilmu adalah amsal debu, dan
nya pengajaran, kepada burung di udara, maka engkau perisaimu perisai tanah liat. 13 Diam! Aku hendak bicara,
akan diberinya keterangan. 8 Atau bertuturlah kepada bumi, apapun yang akan terjadi atas diriku! 14 Dagingku akan
maka engkau akan diberinya pengajaran, bahkan ikan di kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dalaut akan bercerita kepadamu. 9 Siapa di antara semuanya lam genggamku. 15 Lihatlah, Ia hendak membunuh aku,
itu yang tidak tahu, bahwa tangan Allah yang melakukan tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela peri
itu; 10 bahwa di dalam tangan-Nya terletak nyawa segala lakuku di hadapan-Nya. 16 Itulah yang menyelamatkan
yang hidup dan nafas setiap manusia? 11 Bukankah teli- aku; tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanga menguji kata-kata, seperti langit-langit mencecap ma- Nya. 17 Dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikakanan? 12 Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan nlah keteranganku. 18 Ketahuilah, aku menyiapkan perpengertian pada orang yang lanjut umurnya. 13 Tetapi karaku, aku yakin, bahwa aku benar. 19 Siapa mau berpada Allahlah hikmat dan kekuatan, Dialah yang mempu- sengketa dengan aku? Pada saat itu juga aku mau bernyai pertimbangan dan pengertian. 14 Bila Ia membongkar, diam diri dan binasa. 20 Hanya janganlah Kaulakukan tertidak ada yang dapat membangun kembali; bila Ia me- hadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. nyi terhadap Engkau: 21 jauhkanlah kiranya tangan-Mu
15
Bila Ia membendung air, keringlah semuanya; bila Ia dari padaku, dan kegentaran terhadap Engkau janganlah
melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. 16 Pada menimpa aku! 22 Panggillah, maka aku akan menjawab;
Dialah kuasa dan kemenangan, Dialah yang menguasai atau aku berbicara, dan Engkau menjawab. 23 Berapa bebaik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. sar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pe-

13
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langgaran dan dosaku itu. 24 Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu, dan menganggap aku sebagai musuhMu? 25 Apakah Engkau hendak menggentarkan daun yang
ditiupkan angin, dan mengejar jerami yang kering? 26 Sebab
Engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku; 27 kakiku
Kaumasukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku
Kauawasi, dan rintangan Kaupasang di depan tapak kakiku? 28 Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah
rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat!”

nya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka
cita.”

15Maka Elifas, orang Teman, menjawab:

2

”Apakah
orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong, dan mengisi pikirannya dengan angin? 3 Apakah
ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna, dan
dengan perkataan yang tidak berfaedah? 4 Lagipula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. 5 Kesalahanmulah yang mengajar mulutmu, dan bahasa orang licik yang kaupilih. 6 Mulutmu
sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku; bi”Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umur- birmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. 7 Apakah
nya dan penuh kegelisahan. 2 Seperti bunga ia berkem- engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama, atau
bang, lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dijadikan lebih dahulu dari pada bukit-bukit? 8 Apakah
dan tidak dapat bertahan. 3 Masakan Engkau menujukan engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah
pandangan-Mu kepada orang seperti itu, dan menghadapkan dan meraih hikmat bagi dirimu? 9 Apakah yang kauketakepada-Mu untuk diadili? 4 Siapa dapat mendatangkan hui, yang tidak kami ketahui? Apakah yang kaumengerti,
yang tahir dari yang najis? Seorangpun tidak! 5 Jikalau yang tidak terang bagi kami? 10 Di antara kami juga ada
hari-harinya sudah pasti, dan jumlah bulannya sudah tentu orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lepada-Mu, dan batas-batasnya sudah Kautetapkan, sehingga bih tua umurnya dari pada ayahmu. 11 Kurangkah artinya
tidak dapat dilangkahinya, 6 hendaklah Kaualihkan pandanganbagimu penghiburan Allah, dan perkataan yang dengan
Mu dari padanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti lemah lembut ditujukan kepadamu? 12 Mengapa engkau
orang upahan dapat menikmati harinya. 7 Karena bagi dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu
pohon masih ada harapan: apabila ditebang, ia bertunas menyala-nyala, 13 sehingga engkau memalingkan hatimu
kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. 8 Apabila menentang Allah, dan mulutmu mengeluarkan perkataan
akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati serupa itu? 14 Masakan manusia bersih, masakan benar
di dalam debu, 9 maka bersemilah ia, setelah diciumnya air, yang lahir dari perempuan? 15 Sesungguhnya, para sucidan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. 10 Tetapi bila Nya tidak dipercayai-Nya, seluruh langitpun tidak bermanusia mati, maka tidak berdayalah ia, bila orang binasa, sih pada pandangan-Nya; 16 lebih-lebih lagi orang yang
di manakah ia? 11 Seperti air menguap dari dalam tasik, keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air.
dan sungai surut dan menjadi kering, 12 demikian juga ma- 17 Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu, dengarkanusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hi- nlah aku, dan apa yang telah kulihat, hendak kuceritakan,
lang lenyap, mereka tidak terjaga, dan tidak bangun dari 18 yakni apa yang diberitakan oleh orang yang mempunyai
tidurnya. 13 Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan,
dalam dunia orang mati, melindungi aku, sampai murka- 19 ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan, dan
Mu surut; dan menetapkan waktu bagiku, kemudian meng- tidak ada seorang asingpun masuk ke tengah-tengah meingat aku pula! 14 Kalau manusia mati, dapatkah ia hi- reka. 20 Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya, dedup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari- mikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disedihari pergumulanku, sampai tiba giliranku; 15 maka Eng- akan baginya. 21 Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya,
kau akan memanggil, dan akupun akan menyahut; Eng- pada masa damai ia didatangi perusak. 22 Ia tidak percaya,
kau akan rindu kepada buatan tangan-Mu. 16 Sungguhpun bahwa ia akan kembali dari kegelapan: ia sudah ditenEngkau menghitung langkahku, Engkau tidak akan mem- tukan untuk dimakan pedang. 23 Ia mengembara untuk
perhatikan dosaku; 17 pelanggaranku akan dimasukkan di mencari makan, entah ke mana. Ia tahu, bahwa hari kegedalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku lapan siap menantikan dia. 24 Ia ditakutkan oleh kesesakan
akan Kaututup dengan lepa. 18 Tetapi seperti gunung run- dan kesempitan, yang menggagahinya laksana raja yang
tuh berantakan, dan gunung batu bergeser dari tempatnya, siap menyergap. 25 Karena ia telah mengedangkan tangan19
seperti batu-batu dikikis air, dan bumi dihanyutkan ta- nya melawan Allah dan berani menantang Yang Mahakunahnya oleh hujan lebat, demikianlah Kauhancurkan ha- asa; 26 dengan bertegang leher ia berlari-lari menghadapi
rapan manusia. 20 Engkau menggagahi dia untuk selama- Dia, dengan perisainya yang berlapis tebal. 27 Mukanya telamanya, maka pergilah ia, Engkau mengubah wajahnya lah ditutupinya dengan lemak, dan lapisan lemak dikenadan menyuruh dia pergi. 21 Anak-anaknya menjadi mu- kannya pada pinggangnya; 28 ia menetap di kota-kota yang
lia, tetapi ia tidak tahu; atau mereka menjadi hina, tetapi telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami
ia tidak menyadarinya. 22 Hanya tubuhnya membuat diri- orang, yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan.
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18. AYUB

29

Ia takkan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal, serta
miliknyapun tidak bertambah-tambah di bumi. 30 Ia tidak akan luput dari kegelapan, tunasnya akan dilayukan
oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh nafas mulutNya. 31 Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia, karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya.
32
Sebelum genap masanya, ajalnya akan sampai; dan rantingnyapun tidak akan menghijau. 33 Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya dan seperti pohon zaitun yang
jatuh bunganya. 34 Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang
yang makan suap. 35 Mereka menghamilkan bencana dan
melahirkan kejahatan, dan tipu daya dikandung hati mereka.”

16Tetapi Ayub menjawab:

2

”Hal seperti itu telah acap
kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua! 3 Belum
habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? 4 Akupun dapat berbicara seperti
kamu, sekiranya kamu pada tempatku; aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu, dan menggelenggelengkan kepala atas kamu. 5 Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut, dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. 6 Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan, dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang dari padaku? 7 Tetapi sekarang, Ia telah
membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah
tanggaku, 8 sudah menangkap aku; inilah yang menjadi
saksi; kekurusanku telah bangkit menuduh aku. 9 MurkaNya menerkam dan memusuhi aku, Ia menggertakkan giginya terhadap aku; lawanku memandang aku dengan mata
yang berapi-api. 10 Mereka mengangakan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersamasama mengerumuni aku. 11 Allah menyerahkan aku kepada
orang lalim, dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang
fasik. 12 Aku hidup dengan tenteram, tetapi Ia menggelisahkan aku, aku ditangkap-Nya pada tengkukku, lalu
dibanting-Nya, dan aku ditegakkan-Nya menjadi sasaranNya. 13 Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembus-Nya
dengan tak kenal belas kasihan, empeduku ditumpahkanNya ke tanah. 14 Ia merobek-robek aku, menyerang aku
laksana seorang pejuang. 15 Kain kabung telah kujahit
pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu;
16
mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat, 17 sungguhpun tidak ada kelaliman
pada tanganku, dan doaku bersih. 18 Hai bumi, janganlah
menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian! 19 Ketahuilah, sekarangpun juga,
Saksiku ada di sorga, Yang memberi kesaksian bagiku ada
di tempat yang tinggi. 20 Sekalipun aku dicemoohkan oleh
sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, 21 supaya Ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah, dan antara manusia
dengan sesamanya. 22 Karena sedikit jumlah tahun yang

akan datang, dan aku akan menempuh jalan, dari mana
aku tak akan kembali lagi.

17

Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku
tersedia kuburan. 2 Sesungguhnya, aku menjadi ejekan;
mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. 3 Biarlah
Engkau menjadi jaminanku bagi-Mu sendiri! Siapa lagi
yang dapat membuat persetujuan bagiku? 4 Karena hati
mereka telah Kaukatupkan bagi pengertian; itulah sebabnya Engkau mencegah mereka untuk menang. 5 Barangsiapa
mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata
anak-anaknya akan menjadi rabun. 6 Aku telah dijadikan
sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang
yang diludahi mukanya. 7 Mataku menjadi kabur karena
pedih hati, segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang.
8
Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan
orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik.
9
Meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya,
dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat.
10
Tetapi kamu sekalian, silakan datang kembali! Seorang
yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu!
11
Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, citacitaku. 12 Malam hendak dijadikan mereka siang: terang
segera muncul dari gelap, kata mereka. 13 Apabila aku
mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, 14 dan berkata kepada liang kubur: Engkau ayahku, kepada berenga:
Ibuku dan saudara perempuanku, 15 maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku?
16
Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati,
apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu.”

18

Maka Bildad, orang Suah, menjawab: 2 ”Bilakah engkau habis bicara? Sadarilah, baru kami akan bicara. 3 Mengapa
kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam
pandanganmu? 4 Engkau yang menerkam dirimu sendiri
dalam kemarahan, demi kepentinganmukah bumi harus
menjadi sunyi, dan gunung batu bergeser dari tempatnya? 5 Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. 6 Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam.
7
Langkahnya yang kuat terhambat, dan pertimbangannya
sendiri menjatuhkan dia. 8 Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring, dan di atas tutup pelubang
ia berjalan. 9 Tumitnya tertangkap oleh jebak, dan ia tertahan oleh jerat. 10 Tali tersembunyi baginya dalam tanah, perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. 11 Kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana, dan
mengejarnya di mana juga ia melangkah. 12 Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. 13 Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota
tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. 14 Ia diseret dari
kemahnya, tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada
raja kedahsyatan. 15 Dalam kemahnya tinggal apa yang
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tidak ada sangkut pautnya dengan dia, di atas tempat
kediamannya ditaburkan belerang. 16 Di bawah keringlah
akar-akarnya, dan di atas layulah rantingnya. 17 Ingatan
kepadanya lenyap dari bumi, namanya tidak lagi disebut
di lorong-lorong. 18 Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyahkan dari dunia. 19 Ia tidak
akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya,
dan tak seorangpun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. 20 Atas hari ajalnya orang-orang di Barat akan
tercengang, dan orang-orang di Timur akan dihinggapi ketakutan. 21 Sungguh, demikianlah tempat kediaman orang
yang curang, begitulah tempat tinggal orang yang tidak
mengenal Allah.”

akan bangkit di atas debu. 26 Juga sesudah kulit tubuhku
sangat rusak, tanpa dagingkupun aku akan melihat Allah,
27
yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku; mataku sendiri menyaksikan-Nya dan bukan orang lain. Hati
sanubariku merana karena rindu. 28 Kalau kamu berkata:
Kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya!, 29 takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu,
bahwa ada pengadilan.”

20Maka Zofar, orang Naama, menjawab:

2

”Oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab,
karena hatiku tidak sabar lagi. 3 Kudengar teguran yang
menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi
Tetapi Ayub menjawab: 2 ”Berapa lama lagi kamu yang tidak berpengertian. 4 Belumkah engkau mengetamenyakitkan hatiku, dan meremukkan aku dengan perka- hui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditemtaan? 3 Sekarang telah sepuluh kali kamu menghina aku, patkan di bumi, 5 bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sekamu tidak malu menyiksa aku. 4 Jika aku sungguh terse- bentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap
sat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. mata? 6 Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan
5
Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap kepalanya mengenai awan, 7 namun seperti tahinya ia akan
aku, dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, binasa untuk selama-lamanya; siapa yang pernah melihat6
insafilah, bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap nya, bertanya: Di mana dia? 8 Bagaikan impian ia meaku, dan menebarkan jala-Nya atasku. 7 Sesungguhnya, layang hilang, tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan
aku berteriak: Kelaliman!, tetapi tidak ada yang menja- waktu malam. 9 Ia tidak lagi tampak pada mata yang mewab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. lihatnya, dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi.
8
Jalanku ditutup-Nya dengan tembok, sehingga aku tidak 10 Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang misdapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuat-Nya ge- kin, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekalap. 9 Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan meram- yaannya. 11 Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang
pas mahkota di kepalaku. 10 Ia membongkar aku di se- muda, tetapi tenaga itupun akan membaringkan diri bermua tempat, sehingga aku lenyap, dan seperti pohon hara- sama dia dalam debu. 12 Sungguhpun kejahatan manis
panku dicabut-Nya. 11 Murka-Nya menyala terhadap aku, rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyidan menganggap aku sebagai lawan-Nya. 12 Pasukan-Nya kannya di bawah lidahnya, 13 menikmatinya serta tidak
maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku, lalu melepaskannya, dan menahannya pada langit-langitnya,
mengepung kemahku. 13 Saudara-saudaraku dijauhkan-Nya 14 namun berubah juga makanannya di dalam perutnya,
dari padaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal menjadi bisa ular tedung di dalamnya. 15 Harta benda diaku. 14 Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku telannya, tetapi dimuntahkannya lagi, Allah yang mengemelupakan aku. 15 Anak semang dan budak perempuanku luarkannya dari dalam perutnya. 16 Bisa ular tedung akan
menganggap aku orang yang tidak dikenal, aku dipandang diisapnya, ia akan dibunuh oleh lidah ular. 17 Ia tidak
mereka orang asing. 16 Kalau aku memanggil budakku, ia boleh melihat batang-batang air dan sungai-sungai yang
tidak menyahut; aku harus membujuknya dengan kata- mengalirkan madu dan dadih. 18 Ia harus mengembalikan
kata manis. 17 Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya; ia tidak
isteriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekan- menikmati kekayaan hasil dagangnya. 19 Karena ia telah
dungku. 18 Bahkan kanak-kanakpun menghina aku, kalau menghancurkan orang miskin, dan meninggalkan mereka
aku mau berdiri, mereka mengejek aku. 19 Semua teman terlantar; ia merampas rumah yang tidak dibangunnya.
karibku merasa muak terhadap aku; dan mereka yang ku- 20 Sesungguhnya, ia tidak mengenal ketenangan dalam bakasihi, berbalik melawan aku. 20 Tulangku melekat pada tinnya, dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta
kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal pa- bendanya. 21 Suatupun tidak luput dari pada lahapnya,
daku. 21 Kasihanilah aku, kasihanilah aku, hai sahabat- itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. 22 Dalam kesahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. 22 Mengapa
mewahannya yang berlimpah-limpah ia penuh kuatir; ia
kamu mengejar aku, seakan-akan Allah, dan tidak menjadi ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. 23 Untuk
kenyang makan dagingku? 23 Ah, kiranya perkataanku di- mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murkatulis, dicatat dalam kitab, 24 terpahat dengan besi pengu- Nya yang menyala-nyala, dan menghujankan itu kepadakir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya! nya sebagai makanannya. 24 Ia dapat meluputkan diri ter25
Tetapi aku tahu: Penebusku hidup, dan akhirnya Ia hadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia.
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25

Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya,
mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya: ia
menjadi ngeri. 26 Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia,
api yang tidak ditiup memakan dia dan menghabiskan apa
yang tersisa dalam kemahnya. 27 Langit menyingkapkan
kesalahannya, dan bumi bangkit melawan dia. 28 Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut, semuanya habis
pada hari murka-Nya. 29 Itulah ganjaran Allah bagi orang
fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya.”

18. AYUB
27

Sesungguhnya, aku mengetahui pikiranmu, dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku. 28 Katamu: Di
mana rumah penguasa? Di mana kemah tempat kediaman
orang-orang fasik? 29 Belum pernahkah kamu bertanyatanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah
kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka, 30 bahwa orang
jahat terlindung pada hari kebinasaan, dan diselamatkan
pada hari murka Allah? 31 Siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya, dan mengganjar perbuatannya? 32 Dialah
yang dibawa ke kuburan, dan jiratnya dirawat orang. 33 Dengan
nyaman ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lemTetapi Ayub menjawab: 2 ”Dengarkanlah baik-baik
bah; setiap orang mengikuti dia, dan yang mendahului dia
perkataanku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. 3 Bersabarlah
tidak terbilang banyaknya. 34 Alangkah hampanya penghidengan aku, aku akan berbicara; sehabis bicaraku bolehlah
buranmu bagiku! Semua jawabanmu hanyalah tipu daya
kamu mengejek. 4 Kepada manusiakah keluhanku tertuju?
belaka!”
Mengapa aku tidak boleh kesal hati? 5 Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang, dan menutup muluMaka Elifas, orang Teman, menjawab: 2 ”Apakah
tmu dengan tangan! 6 Kalau aku memikirkannya, aku men7
jadi takut, dan gemetarlah tubuhku. Mengapa orang fa- manusia berguna bagi Allah? Tidak, orang yang berakal
sik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah- budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. 3 Apakah ada
tambah kuat? 8 Keturunan mereka tetap bersama mereka, manfaatnya bagi Yang Mahakuasa, kalau engkau benar,
dan anak cucu diperhatikan mereka. 9 Rumah-rumah me- atau keuntungannya, kalau engkau hidup saleh? 4 Apakah
reka aman, tak ada ketakutan, pentung Allah tidak me- karena takutmu akan Allah, maka engkau dihukum-Nya,
nimpa mereka. 10 Lembu jantan mereka memacek dan dan dibawa-Nya ke pengadilan? 5 Bukankah kejahatanmu
tidak gagal, lembu betina mereka beranak dan tidak ke- besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? 6 Karena deguguran. 11 Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti ngan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudarasaudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang mekambing domba, anak-anak mereka melompat-lompat. 12 Mereka
bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan larat; 7 orang yang kehausan tidak kauberi minum air, dan
bersukaria menurut lagu seruling. 13 Mereka menghabiskan orang yang kelaparan tidak kauberi makan, 8 tetapi orang
hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang yang kuat, dialah yang memiliki tanah, dan orang yang
mereka turun ke dalam dunia orang mati. 14 Tetapi kata disegani, dialah yang mendudukinya. 9 Janda-janda kaumereka kepada Allah: Pergilah dari kami! Kami tidak suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim pisuka mengetahui jalan-jalan-Mu. 15 Yang Mahakuasa itu atu kauremukkan. 10 Itulah sebabnya engkau dikelilingi
apa, sehingga kami harus beribadah kepada-Nya, dan apa perangkap, dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tibamanfaatnya bagi kami, kalau kami memohon kepada-Nya? tiba. 11 Terangmu menjadi gelap, sehingga engkau tidak
16
Memang, kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa dapat melihat dan banjir meliputi engkau. 12 Bukankah
mereka sendiri! Rancangan orang fasik adalah jauh dari Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintangpadaku. 17 Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, bintang yang tertinggi, betapa tingginya! 13 Tetapi pikirmu:
kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah Tahu apa Allah? Dapatkah Ia mengadili dari balik awankepada mereka dalam murka-Nya! 18 Mereka menjadi se- awan yang gelap? 14 Awan meliputi Dia, sehingga Ia tidak
perti jerami di depan angin, seperti sekam yang diter- dapat melihat; Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran labangkan badai. 19 Bencana untuk dia disimpan Allah bagi ngit! 15 Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama,
anak-anaknya. Sebaiknya, orang itu sendiri diganjar Allah, yang dilalui orang-orang jahat, 16 mereka yang telah disupaya sadar; 20 sebaiknya matanya sendiri melihat kebina- renggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan susaannya, dan ia sendiri minum dari murka Yang Mahaku- ngai; 17 mereka yang berkata kepada Allah: Pergilah dari
asa! 21 Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah pada kami! dan: Yang Mahakuasa dapat berbuat apa
ia mati, bila telah habis jumlah bulannya? 22 Masakan terhadap kami? 18 Namun Dialah juga yang memenuhi rukepada Allah diajarkan orang pengetahuan, kepada Dia mah mereka dengan segala yang baik--tetapi rancangan
yang mengadili mereka yang di tempat tinggi? 23 Yang orang fasik adalah jauh dari padaku. 19 Hal itu dilihat
seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat oleh orang benar dan mereka bersukaria; orang yang tidak
tenang dan sentosa; 24 pinggangnya gemuk oleh lemak, dan bersalah mengolok-olok mereka: 20 Sungguh, lawan kami
sumsum tulang-tulangnya masih segar. 25 Yang lain mati telah dilenyapkan, dan peninggalan mereka telah habis
dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenik- dimakan api. 21 Berlakulah ramah terhadap Dia, supaya
matan. 26 Tetapi sama-sama mereka terbaring di dalam engkau tenteram; dengan demikian engkau memperoleh
debu, dan berenga-berenga berkeriapan di atas mereka. keuntungan. 22 Terimalah apa yang diajarkan mulut-Nya,

21

22
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dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. 23 Apabila engkau bertobat kepada Yang Mahakuasa, dan merendahkan
diri; apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam
kemahmu, 24 membuang biji emas ke dalam debu, emas
Ofir ke tengah batu-batu sungai, 25 dan apabila Yang Mahakuasa menjadi timbunan emasmu, dan kekayaan perakmu, 26 maka sungguh-sungguh engkau akan bersenangsenang karena Yang Mahakuasa, dan akan menengadah
kepada Allah. 27 Jikalau engkau berdoa kepada-Nya, Ia
akan mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar
nazarmu. 28 Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu,
maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. 29 Karena Allah merendahkan orang
yang angkuh tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala! 30 Orang yang tidak bersalah diluputkanNya: engkau luput karena kebersihan tanganmu.”

terimanya sebagai gadai, 4 orang miskin didorongnya dari
jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. 5 Sesungguhnya, seperti keledai liar di padang gurun mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa
di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. 6 Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan
kebun anggur, milik orang fasik, dipetiki buahnya yang ketinggalan. 7 Dengan telanjang mereka bermalam, karena
tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut
pada waktu dingin; 8 oleh hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung, mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu.
9
Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai. 10 Dengan telanjang mereka berkeliaran, karena tidak ada pakaian, dan
dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum;
11
di antara dua petak kebun mereka membuat minyak, me2
reka
menginjak-injak tempat pengirikan sambil kehausan.
Tetapi Ayub menjawab: ”Sekarang ini keluh ke12
Dari
dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang
sahku menjadi pemberontakan, tangan-Nya menekan aku,
3
hampir
mati dan jeritan orang-orang yang menderita luka,
sehingga aku mengaduh. Ah, semoga aku tahu mendatetapi
Allah
tidak mengindahkan doa mereka. 13 Ada lagi
patkan Dia, dan boleh datang ke tempat Ia bersemayam.
4
Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapan-Nya, dan golongan yang memusuhi terang, yang tidak mengenal ja14
kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. 5 Maka lannya dan tidak tetap tinggal pada lintasannya. Pada
aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikan- parak siang bersiaplah si pembunuh, orang sengsara dan
Nya kepadaku dan aku akan mengerti, apa yang difirmankan-miskin dibunuhnya, dan waktu malam ia berlaku seperti
15
Orang yang berzinah menunggu senja, pikirNya kepadaku. 6 Sudikah Ia mengadakan perkara dengan pencuri.
nya:
Jangan
seorangpun melihat aku; lalu dikenakannya
aku dalam kemahakuasaan-Nya? Tidak, Ia akan menaruh
16
7
tudung
muka.
Di dalam gelap mereka membongkar ruperhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela
mah,
pada
siang
hari mereka bersembunyi; mereka tidak
diri di hadapan-Nya, dan aku akan bebas dari Hakimku un17
8
kenal
terang,
karena
kegelapan adalah pagi hari bagi
tuk selama-lamanya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan
mereka
sekalian,
dan
mereka
sudah biasa dengan kedake timur, Ia tidak di sana; atau ke barat, tidak kudapati
18
9
hsyatan
kegelapan.
Mereka
hanyut di permukaan air,
Dia; di utara kucari Dia, Ia tidak tampak, aku berpaling
10
bagian
mereka
terkutuk
di
bumi;
mereka tidak lagi pergi
ke selatan, aku tidak melihat Dia. Karena Ia tahu jalan
19
ke
kebun
anggur
mereka.
Air
salju
dihabiskan oleh kemahidupku; seandainya Ia menguji aku, aku akan timbul se11
rau
dan
panas,
demikian
juga
dilakukan
dunia orang mati
perti emas. Kakiku tetap mengikuti jejak-Nya, aku me20
12
terhadap
mereka
yang
berbuat
dosa.
Rahim ibu melunuruti jalan-Nya dan tidak menyimpang. Perintah dari
pakan
dia,
berenga
mengerumitnya,
ia
tidak
diingat lagi:
bibir-Nya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan
21
13
kecurangan
dipatahkan
seperti
pohon
kayu.
Ia menjaucapan mulut-Nya.
Tetapi Ia tidak pernah berubah-rahi
perempuan
mandul,
yang
tidak
beranak,
dan
tidak
siapa dapat menghalangi Dia? Apa yang dikehendaki-Nya,
22
14
berbuat
baik
terhadap
seorang
janda,
bahkan
menyedilaksanakan-Nya juga. Karena Ia akan menyelesaikan
apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang se- ret orang-orang perkasa dengan kekuatannya; ia bangun
23
Allah memrupa itu dimaksudkan-Nya. 15 Itulah sebabnya hatiku ge- kembali, tetapi hidupnya tidak terjamin.
berinya
keamanan
yang
menjadi
sandarannya,
dan mengmetar menghadapi Dia, kalau semuanya itu kubayangkan,
24
Hanya sebentar mereka meningmaka aku ketakutan terhadap Dia. 16 Allah telah membuat awasi jalan-jalannya.
aku putus asa, Yang Mahakuasa telah membuat hatiku ge- gikan diri, lalu tidak ada lagi; mereka luruh, lalu menjadi
metar; 17 sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan lisut seperti segala sesuatu, mereka dikerat seperti hulu
tangkai gandum. 25 Jikalau tidak demikian halnya, siapa
bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita.”
berani menyanggah aku dan meniadakan perkataanku?”

23

24

”Mengapa Yang Mahakuasa tidak mencadangkan masa
Maka Bildad, orang Suah, menjawab: 2 ”Kekuasaan
penghukuman dan mereka yang mengenal Dia tidak me2
lihat hari pengadilan-Nya? Ada orang yang menggeser dan kedahsyatan ada pada Dia, yang menyelenggarakan
batas tanah, yang merampas kawanan ternak, lalu meng- damai di tempat-Nya yang tinggi. 3 Dapatkah dihitung
gembalakannya. 3 Keledai kepunyaan yatim piatu dilari- pasukan-Nya? Dan siapakah yang tidak disinari terangkannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda di- Nya? 4 Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan

25
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bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih?
5
Sesungguhnya, bahkan bulanpun tidak terang dan bintangbintangpun tidak cerah di mata-Nya. 6 Lebih-lebih lagi
manusia, yang adalah berenga, anak manusia, yang adalah ulat!”

26Tetapi Ayub menjawab:

2

”Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat, dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya! 3 Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat, dan
pengertian yang kauajarkan dengan limpahnya! 4 Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan
itu, dan gagasan siapakah yang kaunyatakan? 5 Roh-roh
di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. 6 Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaanpun tidak ada tutupnya. 7 Allah membentangkan utara di atas kekosongan, dan menggantungkan
bumi pada kehampaan. 8 Ia membungkus air di dalam
awan-Nya, namun awan itu tidak robek. 9 Ia menutupi
pemandangan takhta-Nya, melingkupinya dengan awanNya. 10 Ia telah menarik garis pada permukaan air, sampai
ujung perbatasan antara terang dan gelap; 11 tiang-tiang
langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardikNya. 12 Ia telah meneduhkan laut dengan kuasa-Nya dan
meremukkan Rahab dengan kebijaksanaan-Nya. 13 Oleh
nafas-Nya langit menjadi cerah, tangan-Nya menembus
ular yang tangkas. 14 Sesungguhnya, semuanya itu hanya
ujung-ujung jalan-Nya; betapa lembutnya bisikan yang
kita dengar dari pada-Nya! Siapa dapat memahami guntur
kuasa-Nya?”

27

Maka Ayub melanjutkan uraiannya: 2 ”Demi Allah
yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan
demi Yang Mahakuasa, yang memedihkan hatiku, 3 selama
nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam
lubang hidungku, 4 maka bibirku sungguh-sungguh tidak
akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan
melahirkan tipu daya. 5 Aku sama sekali tidak membenarkan kamu! Sampai binasa aku tetap mempertahankan
bahwa aku tidak bersalah. 6 Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan; hatiku tidak mencela seharipun
dari pada umurku. 7 Biarlah musuhku mengalami seperti
orang fasik, dan orang yang melawan aku seperti orang
yang curang. 8 Karena apakah harapan orang durhaka, kalau Allah menghabisinya, kalau Ia menuntut nyawanya?
9
Apakah Allah akan mendengar teriaknya, jika kesesakan
menimpa dia? 10 Dapatkah ia bersenang-senang karena
Yang Mahakuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu?
11
Aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah, apa
yang dimaksudkan oleh Yang Mahakuasa tidak akan kusembunyikan. 12 Sesungguhnya, kamu sekalian telah melihatnya sendiri; mengapa kamu berpikir yang tidak-tidak?
13
Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah, dan
milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari

Yang Mahakuasa: 14 kalau anak-anaknya bertambah banyak mereka menjadi makanan pedang, dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan; 15 siapa yang luput dari
padanya, akan turun ke kubur karena wabah, dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. 16 Jikalau ia menimbun
uang seperti debu banyaknya, dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, 17 sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang
tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. 18 Ia
mendirikan rumahnya seperti sarang laba-laba, seperti gubuk yang dibuat penjaga. 19 Sebagai orang kaya ia membaringkan diri, tetapi tidak dapat ia mengulanginya: ketika ia membuka matanya, maka tidak ada lagi semuanya
itu. 20 Kedahsyatan mengejar dia seperti air bah, pada
malam hari ia diterbangkan badai; 21 angin timur mengangkatnya, lalu lenyaplah ia; ia dilemparkannya dari tempatnya. 22 Dengan tak kenal belas kasihan Allah melempari
dia, dengan cepat ia harus melepaskan diri dari kuasa-Nya.
23
Oleh karena dia orang bertepuk tangan, dan bersuit-suit
karena dia dari tempat kediamannya.”

28

”Memang ada tempat orang menambang perak dan
tempat orang melimbang emas; 2 besi digali dari dalam tanah, dan dari batu dilelehkan tembaga. 3 Orang menyudahi kegelapan, dan batu diselidikinya sampai sedalamdalamnya, di dalam kekelaman dan kelam pekat. 4 Orang
menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia,
mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas,
mereka melayang-layang jauh dari manusia. 5 Tanah yang
menghasilkan pangan, dibawahnya dibongkar-bangkir seperti oleh api. 6 Batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai. 7 Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buaspun, dan mata elang tidak melihatnya; 8 binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di
sana dan singa tidak melangkah melaluinya. 9 Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras, ia membongkarbangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya; 10 di
dalam gunung batu ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga; 11 air sungai
yang merembes dibendungnya, dan apa yang tersembunyi
dibawanya ke tempat terang. 12 Tetapi di mana hikmat
dapat diperoleh, di mana tempat akal budi? 13 Jalan ke
sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup. 14 Kata samudera raya: Ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut: Ia tidak ada padaku.
15
Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan
harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. 16 Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit;
17
tidak dapat diimbangi oleh emas, atau kaca, ataupun
ditukar dengan permata dari emas tua. 18 Baik gewang,
baik hablur, tidak terhitung lagi; memiliki hikmat adalah
lebih baik dari pada mutiara. 19 Permata krisolit Etiopia
tidak dapat mengimbanginya, ia tidak dapat dinilai de-
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ngan emas murni. 20 Hikmat itu, dari manakah datangnya,
atau akal budi, di manakah tempatnya? 21 Ia terlindung
dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi
burung di udara. 22 Kebinasaan dan maut berkata: Hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. 23 Allah
mengetahui jalan ke sana, Ia juga mengenal tempat kediamannya. 24 Karena Ia memandang sampai ke ujungujung bumi, dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. 25 Ketika Ia menetapkan kekuatan angin, dan
mengatur banyaknya air, 26 ketika Ia membuat ketetapan
bagi hujan, dan jalan bagi kilat guruh, 27 ketika itulah Ia
melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya,
bahkan menyelidikinya; 28 tetapi kepada manusia Ia berfirman: Sesungguhnya, takut akan Tuhan, itulah hikmat,
dan menjauhi kejahatan itulah akal budi.”

pada akhir musim. 24 Aku tersenyum kepada mereka, ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. 25 Aku menentukan jalan mereka dan
duduk sebagai pemimpin; aku bersemayam seperti raja
di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur
mereka yang berkabung.”

30

”Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka, yang umurnya lebih muda dari padaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. 2 Lagipula, apakah gunanya bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga, 3 mereka merana karena kekurangan
dan kelaparan, mengerumit tanah yang kering, belukar di
gurun dan padang belantara; 4 mereka memetik gelang laut
dari antara semak-semak, dan akar pohon arar menjadi
Maka Ayub melanjutkan uraiannya: 2 ”Ah, kiranya makanan mereka. 5 Mereka diusir dari pergaulan hidup,
aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhahari-hari, ketika Allah melindungi aku, 3 ketika pelita-Nya dap pencuri. 6 Di lembah-lembah yang mengerikan mereka
bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terang-Nya aku harus diam, di dalam celah-celah tanah dan sela-sela guberjalan dalam gelap; 4 seperti ketika aku mengalami masa nung; 7 di antara semak-semak mereka meraung-raung, meremajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di da- reka berkelompok di bawah jeruju; 8 mereka itulah oranglam kemahku; 5 ketika Yang Mahakuasa masih beserta aku, orang bebal yang tak dikenal, yang didepak dari negeri.
9
dan anak-anakku ada di sekelilingku; 6 ketika langkah-langkahku
Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan
bermandikan dadih, dan gunung batu mengalirkan sungai mereka. 10 Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri dari
minyak di dekatku. 7 Apabila aku keluar ke pintu ger- padaku, mereka tidak menahan diri meludahi mukaku,
bang kota, dan menyediakan tempat dudukku di tengah- 11 karena tali kemahku telah dilepaskan Allah dan aku
tengah lapangan, 8 maka ketika aku kelihatan, mundurlah direndahkan-Nya, dan mereka tidak mengekang diri terorang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang su- hadap aku. 12 Di sebelah kananku muncul gerombolan, didah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri; 9 para pembesar kaitnya kakiku, dan dirintisnya jalan kebinasaan terhadap
berhenti bicara, dan menutup mulut mereka dengan ta- aku; 13 mereka membongkar jalanku dan mengusahakan
ngan; 10 suara para pemuka membisu, dan lidah mereka kejatuhanku; tidak ada yang menghalang-halangi mereka.
melekat pada langit-langitnya; 11 apabila telinga mende- 14 Seperti melalui tembok yang terbelah lebar mereka mengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia; dan apa- nyerbu, mereka datang bergelombang di tengah-tengah kebila mata melihat, maka aku dipuji. 12 Karena aku me- runtuhan. 15 Kedahsyatan ditimpakan kepadaku; kemunyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, liaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku
juga anak piatu yang tidak ada penolongnya; 13 aku men- melayang hilang seperti awan. 16 Oleh sebab itu jiwaku
dapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hancur dalam diriku; hari-hari kesengsaraan mencekam
hati seorang janda kubuat bersukaria; 14 aku berpakaian aku. 17 Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digekebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan rogoti, dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti.
serban; 15 aku menjadi mata bagi orang buta, dan kaki bagi 18 Oleh kekerasan yang tak terlawan koyaklah pakaianku
orang lumpuh; 16 aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. 19 Ia telah
perkara orang yang tidak kukenal, kuselidiki. 17 Geraham menghempaskan aku ke dalam lumpur, dan aku sudah
orang curang kuremuk, dan merebut mangsanya dari gi- menyerupai debu dan abu. 20 Aku berseru minta tolong
ginya. 18 Pikirku: Bersama-sama dengan sarangku aku kepada-Mu, tetapi Engkau tidak menjawab; aku berdiri
akan binasa, dan memperbanyak hari-hariku seperti bu- menanti, tetapi Engkau tidak menghiraukan aku. 21 Engkau
rung feniks. 19 Akarku mencapai air, dan embun bermalam menjadi kejam terhadap aku, Engkau memusuhi aku dedi atas ranting-rantingku. 20 Kemuliaanku selalu baru pa- ngan kekuatan tangan-Mu. 22 Engkau mengangkat aku ke
daku, dan busurku kuat kembali di tanganku. 21 Kepadakulahatas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di
orang mendengar sambil menanti, dengan diam mereka dalam angin ribut. 23 Ya, aku tahu: Engkau membawa aku
mendengarkan nasihatku. 22 Sehabis bicaraku tiada seo- kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan.
rangpun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke 24 Sesungguhnya, masakan orang tidak akan mengulurkan
atas mereka. 23 Orang menantikan aku seperti menantikan tangannya kepada yang rebah, jikalau ia dalam kecelakahujan, dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan annya tidak ada penolongnya? 25 Bukankah aku menangis
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dari persendiannya. 23 Karena celaka yang dari pada Allah
menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap keluhuranNya. 24 Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas,
dan berkata kepada kencana: Engkaulah kepercayaanku;
25
jikalau aku bersukacita, karena kekayaanku besar dan
karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpahlimpah; 26 jikalau aku pernah memandang matahari, ketika ia bersinar, dan bulan, yang beredar dengan indahnya, 27 sehingga diam-diam hatiku terpikat, dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, 28 maka hal itu juga
menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. 29 Apakah aku
bersukacita karena kecelakaan pembenciku, dan bersoraksorai, bila ia ditimpa malapetaka 30 --aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan
”Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan
mengucapkan sumpah serapah! -- 31 Jikalau orang-orang di
aku memperhatikan anak dara? 2 Karena bagian apakah
kemahku mengatakan: Siapa yang tidak kenyang dengan
yang ditentukan Allah dari atas, milik pusaka apakah yang
lauknya? 32 --malah orang asingpun tidak pernah bermaditetapkan Yang Mahakuasa dari tempat yang tinggi? 3 Bukankah
lam di luar, pintuku kubuka bagi musafir! -- 33 Jikalau
kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi
aku menutupi pelanggaranku seperti manusia dengan meyang melakukan kejahatan? 4 Bukankah Allah yang mengamatnyembunyikan kesalahanku dalam hatiku, 34 karena aku taamati jalanku dan menghitung segala langkahku? 5 Jikalau
kuti khalayak ramai dan penghinaan kaum keluarga mengaku bergaul dengan dusta, atau kakiku cepat melangkah
agetkan
aku, sehingga aku berdiam diri dan tidak keluar
ke tipu daya, 6 biarlah aku ditimbang di atas neraca yang
dari pintu! 35 Ah, sekiranya ada yang mendengarkan aku! teliti, maka Allah akan mengetahui, bahwa aku tidak ber-Inilah tanda tanganku! Hendaklah Yang Mahakuasa mensalah. 7 Jikalau langkahku menyimpang dari jalan, dan
jawab aku! --Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis
hatiku menuruti pandangan mataku, dan noda melekat
lawanku! 36 Sungguh, surat itu akan kupikul, dan akan kupada tanganku, 8 maka biarlah apa yang kutabur, dimakan
pakai bagaikan mahkota. 37 Setiap langkahku akan kuberiorang lain, dan biarlah tercabut apa yang tumbuh batahukan kepada-Nya, selaku pemuka aku akan menghadap
giku. 9 Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan, dan
Dia. 38 Jikalau ladangku berteriak karena aku dan alur baaku menghadang di pintu sesamaku, 10 maka biarlah istejaknya menangis bersama-sama, 39 jikalau aku memakan
riku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang
habis hasilnya dengan tidak membayar, dan menyusahkan
lain meniduri dia. 11 Karena hal itu adalah perbuatan
pemilik-pemiliknya, 40 maka biarlah bukan gandum yang
mesum, bahkan kejahatan, yang patut dihukum oleh hatumbuh, tetapi onak, dan bukan jelai, tetapi lalang.” Sekikim. 12 Sesungguhnya, itulah api yang memakan habis,
anlah kata-kata Ayub.
dan menghanguskan seluruh hasilku. 13 Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan, ketika meMaka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka beperkara dengan aku, 14 apakah dayaku, kalau Allah
bangkit berdiri; kalau Ia mengadakan pengusutan, apakah reka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar.
jawabku kepada-Nya? 15 Bukankah Ia, yang membuat aku 2 Lalu marahlah Elihu bin Barakheel, orang Bus, dari kaum
dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah Ram; ia marah terhadap Ayub, karena ia menganggap disatu juga yang membentuk kami dalam rahim? 16 Jikalau rinya lebih benar dari pada Allah, 3 dan ia juga marah teraku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menye- hadap ketiga orang sahabat itu, karena mereka memperbabkan mata seorang janda menjadi pudar, 17 atau me- salahkan Ayub, meskipun tidak dapat memberikan sangmakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak gahan. 4 Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub, katurut memakannya 18 --malah sejak mudanya aku membe- rena mereka lebih tua dari pada dia. 5 Tetapi setelah dilisarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibu- hatnya, bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi
nya aku membimbing dia--; 19 jikalau aku melihat orang sanggahan, maka marahlah ia. 6 Lalu berbicaralah Elihu
mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang bin Barakheel, orang Bus itu: ”Aku masih muda dan kamu
tidak mempunyai selimut, 20 dan pinggangnya tidak me- sudah berumur tinggi; oleh sebab itu aku malu dan takut
minta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya mengemukakan pendapatku kepadamu. 7 Pikirku: Biarlah
dengan kulit bulu dombaku; 21 jikalau aku mengangkat ta- yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banganku melawan anak yatim, karena di pintu gerbang aku nyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. 8 Tetapi roh
melihat ada yang membantu aku, 22 maka biarlah tulang yang di dalam manusia, dan nafas Yang Mahakuasa, itulah
belikatku lepas dari bahuku, dan lenganku dipatahkan yang memberi kepadanya pengertian. 9 Bukan orang yang
karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? 26 Tetapi, ketika
aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang; ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah
yang datang. 27 Batinku bergelora dan tak kunjung diam,
hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. 28 Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran; aku berdiri
di tengah-tengah jemaah sambil berteriak minta tolong.
29
Aku telah menjadi saudara bagi serigala, dan kawan bagi
burung unta. 30 Kulitku menjadi hitam dan mengelupas
dari tubuhku, tulang-tulangku mengering karena demam;
31
permainan kecapiku menjadi ratapan, dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis.”
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lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang jutkan mereka dengan teguran-teguran 17 untuk menghalayang sudah tua yang mengerti keadilan. 10 Oleh sebab ngi manusia dari pada perbuatannya, dan melenyapkan keitu aku berkata: Dengarkanlah aku, akupun akan meng- sombongan orang, 18 untuk menahan nyawanya dari pada
emukakan pendapatku. 11 Ketahuilah, aku telah menan- liang kubur, dan hidupnya dari pada maut oleh lembing.
tikan kata-katamu, aku telah memperhatikan pemikira- 19 Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, dan
nmu, hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. 12 Kepadamulah
berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya;
kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya, tiada seora- 20 perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk mangpun yang mengecam Ayub, tiada seorangpun di antara kanan yang lezat-lezat; 21 susutlah dagingnya, sehingga tikamu menyanggah perkataannya. 13 Jangan berkata seka- dak kelihatan lagi, tulang-tulangnya, yang mula-mula tirang: Kami sudah mendapatkan hikmat; hanya Allah yang dak tampak, menonjol ke luar, 22 sampai nyawanya mengdapat mengalahkan dia, bukan manusia. 14 Perkataannya hampiri liang kubur, dan hidupnya mendekati mereka yang
tidak tertuju kepadaku, dan aku tidak akan menjawabnya membawa maut. 23 Jikalau di sampingnya ada malaikat,
dengan perkataanmu. 15 Mereka bingung, mereka tidak da- penengah, satu di antara seribu, untuk menyatakan jalan
pat memberi sanggahan lagi, mereka tidak dapat berbicara yang benar kepada manusia, 24 maka Ia akan mengasihalagi. 16 Haruskah aku menunggu, karena mereka putus bi- ninya dengan berfirman: Lepaskan dia, supaya jangan
cara, karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi ia turun ke liang kubur; uang tebusan telah Kuperoleh.
sanggahan lagi? 17 Akupun hendak memberi sanggahan 25 Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda, ia sepada giliranku, akupun akan mengemukakan pendapatku. perti pada masa mudanya. 26 Ia berdoa kepada Allah, dan
18
Karena aku tumpat dengan kata-kata, semangat yang Allah berkenan menerimanya; ia akan memandang wajahada dalam diriku mendesak aku. 19 Sesungguhnya, batinku Nya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan keseperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti benaran kepada manusia. 27 Ia akan bernyanyi di depan
kirbat baru yang akan meletup. 20 Aku harus berbicara, orang: Aku telah berbuat dosa, dan yang lurus telah kusupaya merasa lega, aku harus membuka mulutku dan bengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. 28 Ia
memberi sanggahan. 21 Aku tidak akan memihak kepada telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur,
siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun, dan hidupku akan melihat terang. 29 Sesungguhnya, se22
karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung; jika demi- muanya ini dilakukan Allah dua, tiga kali terhadap makian, maka segera Pembuatku akan mencabut nyawaku.” nusia: 30 mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. 31 Perhatikanlah,
hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang ber”Akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bibicara. 32 Jikalau ada yang hendak kaukatakan, jawablah
caraku, dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku.
aku; berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau.
2
Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit- 33
Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku; dilangitku berbicara. 3 Perkataanku keluar dari hati yang
amlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu.”
jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. 4 Roh Allah telah membuat aku, dan nafas Yang
Mahakuasa membuat aku hidup. 5 Jikalau engkau dapat,
Maka berbicaralah Elihu: 2 ”Dengarkanlah perkatajawablah aku, bersiaplah engkau menghadapi aku, perta- anku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat, berilah
hankanlah dirimu. 6 Sesungguhnya, bagi Allah aku sama telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi.
dengan engkau, akupun dibentuk dari tanah liat. 7 Jadi 3 Karena telinga itu menguji kata-kata, seperti langit-langit
engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku, teka- mencecap makanan. 4 Biarlah kita memutuskan bagi kita
nanku terhadap engkau tidak akan berat. 8 Tetapi engkau sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang
telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu te- baik. 5 Karena Ayub berkata: Aku benar, tetapi Allah
lah kudengar: 9 Aku bersih, aku tidak melakukan pelang- mengambil hakku; 6 kendati aku mempunyai hak aku digaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. 10 Tetapi Ia men- anggap berdusta, sekalipun aku tidak melakukan pelangdapat alasan terhadap aku, Ia menganggap aku sebagai garan, lukaku tidak dapat sembuh lagi. 7 Siapakah seperti
musuh-Nya. 11 Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung, Ayub, yang minum hujatan terhadap Allah seperti air,
Ia mengawasi segala jalanku. 12 Sesungguhnya, dalam hal 8 yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang meitu engkau tidak benar, demikian sanggahanku kepadamu, lakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik?
karena Allah itu lebih dari pada manusia. 13 Mengapa 9 Karena ia telah berkata: Tidak berguna bagi manusia, kaengkau berbantah dengan Dia, bahwa Dia tidak menja- lau ia dikenan Allah. 10 Oleh sebab itu, kamu orang-orang
wab segala perkataanmu? 14 Karena Allah berfirman de- yang berakal budi, dengarkanlah aku: Jauhlah dari pada
ngan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikan- Allah untuk melakukan kefasikan, dan dari pada Yang Manya. 15 Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, hakuasa untuk berbuat curang. 11 Malah Ia mengganjar
bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang
tidur, 16 maka Ia membuka telinga manusia dan menge- mengalami sesuai kelakuannya. 12 Sungguh, Allah tidak
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berlaku curang, Yang Mahakuasa tidak membengkokkan
keadilan. 13 Siapa mempercayakan bumi kepada-Nya? Siapa membebankan alam semesta kepada-Nya? 14 Jikalau
Ia menarik kembali Roh-Nya, dan mengembalikan nafasNya pada-Nya, 15 maka binasalah bersama-sama segala yang
hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. 16 Jikalau
engkau berakal budi, dengarkanlah ini, pasanglah telinga
kepada apa yang kuucapkan. 17 Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan, dan apakah engkau mau mempersalahkan Dia yang adil dan perkasa, 18 Dia yang berfirman kepada raja: Hai, orang dursila, kepada para bangsawan: Hai, orang fasik; 19 Dia yang tidak memihak kepada para pembesar, dan tidak mengutamakan orang yang
terkemuka dari pada orang kecil, karena mereka sekalian
adalah buatan tangan-Nya? 20 Dalam sekejap mata mereka mati, ya, pada tengah malam orang dikejutkan dan
binasa; mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan orang. 21 Karena mata-Nya mengawasi jalan manusia, dan Ia melihat segala langkahnya; 22 tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang
melakukan kejahatan dapat bersembunyi. 23 Karena bagi
manusia Ia tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili, 24 orang-orang yang perkasa
diremukkan-Nya dengan tidak diperiksa, dan orang-orang
lain diangkat-Nya ganti mereka. 25 Jadi, Ia mengetahui
perbuatan mereka, dan menggulingkan mereka di waktu
malam, sehingga mereka hancur lebur. 26 Mereka ditamparNya karena kefasikan mereka, dengan dilihat orang banyak, 27 karena mereka meninggalkan-Nya, dan tidak mengindahkan satupun dari pada jalan-Nya, 28 sehingga mereka
menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapan-Nya,
dan Ia mendengar jeritan orang sengsara. 29 --Kalau Dia
berdiam diri, siapa akan menjatuhkan hukuman? Kalau
Dia menyembunyikan wajah-Nya, siapa akan melihat Dia,
baik itu sesuatu bangsa atau orang seorang? --, 30 supaya
jangan menjadi raja orang fasik yang adalah jerat bagi
orang banyak. 31 Tetapi kalau seseorang berkata kepada
Allah: Aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak
akan lagi berbuat jahat; 32 apa yang tidak kumengerti, ajarkanlah kepadaku; jikalau aku telah berbuat curang, maka
aku tidak akan berbuat lagi, 33 menurut hematmu apakah
Allah harus melakukan pembalasan karena engkau yang
menolak? Jadi, engkau jugalah yang harus memutuskan,
bukan aku; katakanlah apa yang engkau tahu! 34 Maka
orang-orang yang berakal budi dan orang yang mempunyai
hikmat yang mendengarkan aku akan berkata kepadaku:
35
Ayub berbicara tanpa pengetahuan, dan perkataannya
tidak mengandung pengertian. 36 Ah, kiranya Ayub diuji
terus-menerus, karena ia menjawab seperti orang-orang jahat! 37 Karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran, ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak
bicara terhadap Allah.”

35

adil dan yang kausebut: kebenaranku di hadapan Allah,
3
kalau engkau bertanya: Apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? 4 Akulah yang
akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu
bersama-sama dengan engkau: 5 Arahkan pandanganmu
ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi dari padamu! 6 Jikalau engkau berbuat dosa,
apa yang akan kaulakukan terhadap Dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kaubuat terhadap Dia? 7 Jikalau
engkau benar, apakah yang kauberikan kepada Dia? Atau
apakah yang diterima-Nya dari tanganmu? 8 Hanya orang
seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu.
9
Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang
berkuasa; 10 tetapi orang tidak bertanya: Di mana Allah,
yang membuat aku, dan yang memberi nyanyian pujian di
waktu malam; 11 yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi, dan hikmat melebihi burung di udara?
12
Ketika itu orang menjerit, tetapi Ia tidak menjawab,
oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. 13 Sungguh,
teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Mahakuasa. 14 Lebih-lebih lagi kalau
engkau berkata, bahwa engkau tidak melihat Dia, bahwa
perkaramu sudah diadukan kehadapan-Nya, tetapi masih
juga engkau menanti-nantikan Dia! 15 Tetapi sekarang: karena murka-Nya tidak menghukum dan Ia tidak terlalu
mempedulikan pelanggaran, 16 maka Ayub berbesar mulut
dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian.”

36

Berkatalah Elihu selanjutnya: 2 ”Bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang
hendak kukatakan demi Allah. 3 Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan Pembuatku; 4 karena
sungguh-sungguh, bukan dusta perkataanku, seorang yang
sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. 5 Ketahuilah,
Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun,
Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. 6 Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada
orang-orang sengsara; 7 Ia tidak mengalihkan pandangan
mata-Nya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka
untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas takhta,
sehingga mereka tinggi martabatnya. 8 Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, 9 maka Ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka, dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, 10 dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran, dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. 11 Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka
mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan
senang sampai akhir tahun-tahun mereka. 12 Tetapi, jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati
oleh lembing, dan binasa dalam kebebalan. 13 Orang-orang
2
Maka berbicaralah Elihu: ”Inikah yang kauanggap yang fasik hatinya menyimpan kemarahan; mereka tidak
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11
berteriak minta tolong, kalau mereka dibelenggu-Nya; 14 nyawa
Awanpun dimuati-Nya dengan air, dan awan memenmereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir carkan kilat-Nya, 12 lalu kilat-Nya menyambar-nyambar ke
sebelum saatnya. 15 Dengan sengsara Ia menyelamatkan seluruh penjuru menurut pimpinan-Nya untuk melakukan
orang sengsara, dengan penindasan Ia membuka telinga di permukaan bumi segala yang diperintahkan-Nya. 13 Ia
mereka. 16 Juga engkau dibujuk-Nya keluar dari dalam membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi penkesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke tung bagi isi bumi-Nya maupun untuk menyatakan kasih
meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. 17 Tetapi setia. 14 Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diengkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya, amlah, dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. 15 Tahukah
engkau dicengkeram hukuman dan keadilan; 18 janganlah engkau, bagaimana Allah memberi tugas kepadanya, dan
panas hati membujuk engkau berolok-olok, janganlah be- menyinarkan cahaya dari awan-Nya? 16 Tahukah engkau
sarnya tebusan menyesatkan engkau. 19 Dapatkah teria- tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban
kanmu meluputkan engkau dari kesesakan, ataukah selu- dari Yang Mahatahu, 17 hai engkau, yang pakaiannya menruh kekuatan jerih payahmu? 20 Janganlah merindukan jadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin semalam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. latan? 18 Dapatkah engkau seperti Dia menyusun awan
21
Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? 19 Beritahukanl
karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. 22 Sesungguhnya,
kepada kami apa yang harus kami katakan kepada-Nya:
Allah itu mulia di dalam kekuasaan-Nya; siapakah guru se- tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan.
perti Dia? 23 Siapakah akan menentukan jalan bagi-Nya, 20 Apakah akan diberitahukan kepada-Nya, bahwa aku akan
dan siapa berani berkata: Engkau telah berbuat curang? bicara? Pernahkah orang berkata, bahwa ia ingin dibi24
nasakan? 21 Seketika terang tidak terlihat, karena digeIngatlah, bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatan25
Nya, yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang lapkan mendung; lalu angin berembus, maka bersihlah cumelihatnya, manusia memandangnya dari jauh. 26 Sesungguhnya,
aca. 22 Dari sebelah utara muncul sinar keemasan; Allah
Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jum- diliputi oleh keagungan yang dahsyat. 23 Yang Mahakulah tahun-Nya tidak dapat diselidiki. 27 Ia menarik ke asa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan
atas titik-titik air, dan memekatkan kabut menjadi hujan, keadilan-Nya; walaupun kaya akan kebenaran Ia tidak me28
yang dicurahkan oleh mendung, dan disiramkan ke atas nindasnya. 24 Itulah sebabnya Ia ditakuti orang; setiap
banyak manusia. 29 Siapa mengerti berkembangnya awan, orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak
dihiraukan-Nya.”
dan bunyi gemuruh di tempat kediaman-Nya? 30 Sesungguhnya,
Ia mengembangkan terang-Nya di sekeliling-Nya, dan menudungi dasar laut. 31 Karena dengan semuanya itu Ia
Maka dari dalam badai TUHAN menjawab Ayub:
mengadili bangsa-bangsa, dan juga memberi makan de- 2
”Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan32
ngan berlimpah-limpah. Kedua tangan-Nya diselubungiperkataan yang tidak berpengetahuan? 3 Bersiaplah engNya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sakau sebagai laki-laki! Aku akan menanyai engkau, supaya
saran. 33 Pekik perang-Nya memberitakan kedatangan-Nya,
engkau memberitahu Aku. 4 Di manakah engkau, ketika
kalau dengan murka Ia berjuang melawan kecurangan.”
Aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau
mempunyai pengertian! 5 Siapakah yang telah menetapkan
”Sungguh, oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? --Atau
melonjak dari tempatnya. 2 Dengar, dengarlah gegap gem- siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padapita suara-Nya, guruh yang keluar dari dalam mulut-Nya. nya? 6 Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah
3
Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit, dan juga ki- yang memasang batu penjurunya 7 pada waktu bintanglat petir-Nya ke ujung-ujung bumi. 4 Kemudian suara- bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua
Nya menderu, Ia mengguntur dengan suara-Nya yang me- anak Allah bersorak-sorai? 8 Siapa telah membendung laut
gah; Ia tidak menahan kilat petir, bila suara-Nya kede- dengan pintu, ketika membual ke luar dari dalam rahim? -ngaran. 5 Allah mengguntur dengan suara-Nya yang meng- 9 ketika Aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekeagumkan; Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang laman menjadi kain bedungnya; 10 ketika Aku menetapkan
tidak tercapai oleh pengetahuan kita; 6 karena kepada sa- batasnya, dan memasang palang dan pintu; 11 ketika Aku
lju Ia berfirman: Jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan berfirman: Sampai di sini boleh engkau datang, jangan
lebat dan hujan deras: Jadilah deras! 7 Tangan setiap lewat, di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak
manusia diikat-Nya dengan dibubuhi meterai, agar semua akan dihentikan! 12 Pernahkah dalam hidupmu engkau
orang mengetahui perbuatan-Nya. 8 Maka binatang liar menyuruh datang dinihari atau fajar kautunjukkan temmasuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal patnya 13 untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga
dalam sarangnya. 9 Taufan keluar dari dalam perbenda- orang-orang fasik dikebaskan dari padanya? 14 Bumi itu
haraan, dan hawa dingin dari sebelah utara. 10 Oleh nafas berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala seAllah terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku. suatu berwarna seperti kain. 15 Orang-orang fasik diram-
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pas terangnya, dan dipatahkan lengan yang diacungkan.
16
Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut, atau
berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? 17 Apakah
pintu gerbang maut tersingkap bagimu, atau pernahkah
engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? 18 Apakah
engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah, kalau engkau tahu semuanya itu. 19 Di manakah jalan ke tempat
kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan, 20 sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya, dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya? 21 Tentu
engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir,
dan jumlah hari-harimu telah banyak! 22 Apakah engkau
telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan batu, 23 yang Kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? 24 Di manakah jalan ke tempat terang berpencar,
ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? 25 Siapakah
yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guruh, 26 untuk memberi hujan ke atas tanah di mana
tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia; 27 untuk mengenyangkan gurun dan belantara, dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda?
28
Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? 29 Dari dalam kandungan
siapakah keluar air beku, dan embun beku di langit, siapakah yang melahirkannya? 30 Air membeku seperti batu,
dan permukaan samudera raya mengeras. 31 Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika, dan membuka
belenggu bintang Belantik? 32 Dapatkah engkau menerbitkan Mintakulburuj pada waktunya, dan memimpin bintang Biduk dengan pengiring-pengiringnya? 33 Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit? atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? 34 Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan, sehingga
banjir meliputi engkau? 35 Dapatkah engkau melepaskan
kilat, sehingga sabung-menyabung, sambil berkata kepadamu: Ya? 36 Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan
atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? 37 Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat,
dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit,
38
ketika debu membeku menjadi logam tuangan, dan gumpalan tanah berlekat-lekatan? 39 (38-1) Dapatkah engkau
memburu mangsa untuk singa betina, dan memuaskan selera singa-singa muda, 40 (38-2) kalau mereka merangkak
di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar?
41
(38-3) Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung
gagak, apabila anak-anaknya berkaok-kaok kepada Allah,
berkeliaran karena tidak ada makanan?

39

(39-4) Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamat-amati rusa waktu
sakit beranak? 2 (39-5) Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya, dan mengetahui
waktunya beranak? 3 (39-6) Dengan membungkukkan diri

18. AYUB
mereka melahirkan anak-anaknya, dan mengeluarkan isi
kandungannya. 4 (39-7) Anak-anaknya menjadi kuat dan
besar di padang, mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. 5 (39-8) Siapakah yang mengumbar keledai
liar, atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? 6 (39-9) Kepadanya telah Kuberikan tanah dataran
sebagai tempat kediamannya dan padang masin sebagai
tempat tinggalnya. 7 (39-10) Ia menertawakan keramaian
kota, tidak mendengarkan teriak si penggiring; 8 (39-11) ia
menjelajah gunung-gunung padang rumputnya, dan mencari apa saja yang hijau. 9 (39-12) Apakah lembu hutan
mau takluk kepadamu, atau bermalam dekat palunganmu?
10
(39-13) Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluan, atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? 11 (39-14) Percayakah engkau kepadanya, karena kekuatannya sangat besar? Atau kauserahkankah kepadanya pekerjaanmu yang
berat? 12 (39-15) Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya, bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu,
dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? 13 (3916) Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang?
14
(39-17) Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah, dan
dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir, 15 (39-18) tetapi lupa, bahwa telur itu dapat terpijak kaki, dan diinjakinjak oleh binatang-binatang liar. 16 (39-19) Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri; ia tidak peduli, kalau jerih payahnya sia-sia,
17
(39-20) karena Allah tidak memberikannya hikmat, dan
tidak membagikan pengertian kepadanya. 18 (39-21) Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. 19 (39-22) Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang
mengenakan surai pada tengkuknya? 20 (39-23) Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. 21 (39-24) Ia menggaruk
tanah lembah dengan gembira, dengan kekuatan ia maju
menghadapi senjata. 22 (39-25) Kedahsyatan ditertawakannya, ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur
menghadapi pedang. 23 (39-26) Di atas dia tabung panah
gemerencing, tombak dan lembing gemerlapan; 24 (39-27)
dengan garang dan galak dilulurnya tanah, dan ia merontaronta kalau kedengaran bunyi sangkakala; 25 (39-28) ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup; dan dari jauh sudah
diciumnya perang, gertak para panglima dan pekik. 26 (3929) Oleh pengertianmukah burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan? 27 (39-30) Atas
perintahmukah rajawali terbang membubung, dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? 28 (39-31) Ia diam
dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan
di gunung yang sulit didatangi. 29 (39-32) Dari sana ia
mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamatamati; 30 (39-33) anak-anaknya menghirup darah, dan di
mana ada yang tewas, di situlah dia.”
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40(39-34) Maka jawab TUHAN kepada Ayub:

(39- kah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia, 7atau
35) ”Apakah si pengecam hendak berbantah dengan Yang membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? (40dengan seramMahakuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab!” 26) Dapatkah engkau menusuki kulitnya
8
3
4
pang,
dan
kepalanya
dengan
tempuling?
(40-27)
Letakkan
(39-36) Maka jawab Ayub kepada TUHAN: (39-37) ”Setanganmu
ke
atasnya!
Ingatlah
pertarungannya!
--Engkau
sungguhnya, aku ini terlalu hina; jawab apakah yang dapat
9
kuberikan kepada-Mu? Mulutku kututup dengan tangan. takkan melakukannya lagi! (40-28) Sesungguhnya, hara5
(39-38) Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuu- panmu10hampa! Baru saja melihat dia, orang sudah terbanlangi; bahkan dua kali, tetapi tidak akan kulanjutkan.” ting. (41-1) Orang yang nekatpun takkan berani mem6
Siapakah yang dapat bertahan di
(40-1) Maka dari dalam badai TUHAN menjawab Ayub: bangkitkan marahnya.
11
7
hadapan
Aku?
(41-2)
Siapakah yang menghadapi Aku,
(40-2) ”Bersiaplah engkau sebagai laki-laki; Aku akan me8
yang
Kubiarkan
tetap
selamat?
Apa yang ada di selunanyai engkau, dan engkau memberitahu Aku. (40-3)
12
ruh
kolong
langit,
adalah
kepunyaan-Ku.
(41-3) Aku tiApakah engkau hendak meniadakan pengadilan-Ku, memdak
akan
berdiam
diri
tentang
anggota-anggota
badannya,
persalahkan Aku supaya engkau dapat membenarkan di9
tentang
keperkasaannya
dan
perawakannya
yang
tampan.
rimu? (40-4) Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan 13
10
(41-4)
Siapakah
dapat
menyingkapkan
pakaian
luarnya?
(40-5) Hiadapatkah engkau mengguntur seperti Dia?
yang berlapis dua, siapakah dapat menemsilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenaka- Baju zirahnya
14
11
busnya?
(41-5)
Siapa dapat membuka pintu moncongnlah keagungan dan semarak!
(40-6) Luapkanlah manya?
Di
sekeliling
giginya ada kengerian. 15 (41-6) Pungrahmu yang bergelora; amat-amatilah setiap orang yang
yang bersusun, terlekat racongkak dan rendahkanlah dia! 12 (40-7) Amat-amatilah gungnya adalah perisai-perisai
16
pat
seperti
meterai.
(41-7)
Rapat hubungannya yang
setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancur13
satu
dengan
yang
lain,
sehingga
angin tidak dapat makanlah orang-orang fasik di tempatnya! (40-8) Pendam17
(41-8)
yang
satu
melekat
pada
yang lain, bertautan
suk;
lah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka
18
14
tak
terceraikan
lagi.
(41-9)
Bersinnya
menyinarkan cadi tempat yang tersembunyi. (40-9) Maka Akupun akan
19
haya,
matanya
laksana
merekahnya
fajar.
(41-10) Dari
memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau
15
dalam
mulutnya
keluar
suluh,
dan
berpancaran
bunga api.
kemenangan.” (40-10) ”Perhatikanlah kuda Nil, yang te- 20
(41-11)
Dari
dalam
lubang
hidungnya
mengepul
uap balah Kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput se16
gaikan
dari
dalam
belanga
yang
mendidih
dan
menggeperti lembu. (40-11) Perhatikanlah tenaga di pinggang21
(41-12) Nafasnya menyalakan bara, dan
nya, kekuatan pada urat-urat perutnya! 17 (40-12) Ia me- legak isinya.
nyala
api
keluar
dari
dalam mulutnya. 22 (41-13) Di dalam
regangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya
berjalin-jalinan. 18 (40-13) Tulang-tulangnya seperti pem- tengkuknya23ada kekuatan; ketakutan berlompatan di haberlekatan, mebuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. 19 (40-14) dapannya. (41-14) Daging gelambirnya
24
lekat
padanya,
tidak
tergerak.
(41-15)
Hatinya keras
Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberi-Nya
25
20
seperti
batu,
keras
seperti
batu
kilangan
bawah.
(41-16)
bersenjatakan pedang; (40-15) ya, bukit-bukit mengeluBila
ia
bangkit,
maka
semua
yang
berkuasa
menjadi
genarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain26
21
tar,
menjadi
bingung
karena
ketakutan.
(41-17)
Bila
ia
main. (40-16) Di bawah tumbuhan teratai ia menderum,
22
diserang
dengan
pedang,
ia
tidak
mempan,
demikian
juga
tersembunyi dalam gelagah dan paya. (40-17) Tumbuhan27
tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya, dengan tombak, seligi atau lembing. (41-18) Besi28dirapohon-pohon gandarusa mengelilinginya. 23 (40-18) Sesung- sanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk. (41umban
guhnya, biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gen- 19) Anak panah tidak dapat menghalau dia, batu
29
seolah-olah
berubah
padanya
menjadi
jerami.
(41-20)
tar; ia tetap tenang, biarpun sungai Yordan meluap mejerami dan ia menertawakan desingan
landa mulutnya. 24 (40-19) Dapatkah orang menangkap Gada dianggapnya
30
lembing.
(41-21)
Pada bagian bawahnya ada tembikar
dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluan?”
yang runcing; ia membujur di atas lumpur seperti pengeretan pengirik. 31 (41-22) Lubuk dibuatnya berbual-bual
(40-20) ”Dapatkah engkau menarik buaya dengan
seperti periuk, laut dijadikannya tempat memasak camkail, atau mengimpit lidahnya dengan tali? 2 (40-21) Dapuran rempah-rempah. 32 (41-23) Ia meninggalkan jejak
patkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya,
yang bercahaya, sehingga samudera raya disangka orang
mencocok rahangnya dengan kaitan? 3 (40-22) Mungkinrambut putih. 33 (41-24) Tidak ada taranya di atas bumi;
kah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan keitulah makhluk yang tidak mengenal takut. 34 (41-25) Sepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu?
gala yang tinggi takut kepadanya; ia adalah raja atas se4
(40-23) Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan enggala binatang yang ganas.”
kau, sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba un5
tuk selama-lamanya? (40-24) Dapatkah engkau bermainmain dengan dia seperti dengan burung, dan mengikat
Maka jawab Ayub kepada TUHAN: 2 ”Aku tahu, bahwa
6
dia untuk anak-anakmu perempuan? (40-25) Mungkin- Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada
2

41

42
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rencana-Mu yang gagal. 3 Firman-Mu: Siapakah dia yang
menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang halhal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui.
4
Firman-Mu: Dengarlah, maka Akulah yang akan berfirman; Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu Aku. 5 Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. 6 Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan
abu.” 7 Setelah TUHAN mengucapkan firman itu kepada
Ayub, maka firman TUHAN kepada Elifas, orang Teman:
”Murka-Ku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua
sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang Aku
seperti hamba-Ku Ayub. 8 Oleh sebab itu, ambillah tujuh
ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan dan pergilah kepada hamba-Ku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah
hamba-Ku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya
permintaannyalah yang akan Kuterima, supaya Aku tidak
melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang Aku seperti hamba-Ku Ayub.” 9 Maka
pergilah Elifas, orang Teman, Bildad, orang Suah, dan
Zofar, orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa
yang difirmankan TUHAN kepada mereka. Dan TUHAN
menerima permintaan Ayub. 10 Lalu TUHAN memulihkan
keadaan Ayub, setelah ia meminta doa untuk sahabatsahabatnya, dan TUHAN memberikan kepada Ayub dua
kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 11 Kemudian
datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan
bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berdukacita dan menghibur dia oleh karena
segala malapetaka yang telah ditimpakan TUHAN kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang satu
kesita dan sebuah cincin emas. 12 TUHAN memberkati
Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih dari pada dalam hidupnya yang dahulu; ia mendapat empat belas ribu
ekor kambing domba, dan enam ribu unta, seribu pasang
lembu, dan seribu ekor keledai betina. 13 Ia juga mendapat tujuh orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan; 14 dan anak perempuan yang pertama diberinya
nama Yemima, yang kedua Kezia dan yang ketiga Kerenhapukh. 15 Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang
secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki.
16
Sesudah itu Ayub masih hidup seratus empat puluh tahun lamanya; ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya
sampai keturunan yang keempat. 17 Maka matilah Ayub,
tua dan lanjut umur.

18. AYUB

Mazmur

1Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,
2
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang
merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3 Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan
buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya;
apa saja yang diperbuatnya berhasil. 4 Bukan demikian
orang fasik: mereka seperti sekam yang ditiupkan angin.
5
Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang
benar; 6 sebab TUHAN mengenal jalan orang benar, tetapi
jalan orang fasik menuju kebinasaan.

2Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku

yang berkata tentang aku: ”Baginya tidak ada pertolongan
dari pada Allah.” Sela 3 (3-4) Tetapi Engkau, TUHAN, adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku
dan yang mengangkat kepalaku. 4 (3-5) Dengan nyaring
aku berseru kepada TUHAN, dan Ia menjawab aku dari
gunung-Nya yang kudus. Sela 5 (3-6) Aku membaringkan
diri, lalu tidur; aku bangun, sebab TUHAN menopang
aku! 6 (3-7) Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang
yang siap mengepung aku. 7 (3-8) Bangkitlah, TUHAN,
tolonglah aku, ya Allahku! Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku, dan mematahkan gigi orang-orang
fasik. 8 (3-9) Dari TUHAN datang pertolongan. BerkatMu atas umat-Mu! Sela

4

Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi.
Mazmur Daud. (4-2) Apabila aku berseru, jawablah aku,
ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan
Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan
dengarkanlah doaku! 2 (4-3) Hai orang-orang, berapa lama
lagi kemuliaanku dinodai, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Sela 3 (4-4) Ketahuilah, bahwa TUHAN telah memilih bagi-Nya seorang
yang dikasihi-Nya; TUHAN mendengarkan, apabila aku
berseru kepada-Nya. 4 (4-5) Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa; berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Sela 5 (4-6) Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada TUHAN.
6
(4-7) Banyak orang berkata: ”Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita?” Biarlah cahaya wajah-Mu
menyinari kami, ya TUHAN! 7 (4-8) Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak dari pada mereka
ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. 8 (4-9) Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera
tidur, sebab hanya Engkaulah, ya TUHAN, yang membiarkan aku diam dengan aman.

bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? 2 Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersamasama melawan TUHAN dan yang diurapi-Nya: 3 ”Marilah
kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari pada kita!” 4 Dia, yang bersemayam di sorga, tertawa; Tuhan mengolok-olok mereka.
5
Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murka-Nya
dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarah-Nya:
6
”Akulah yang telah melantik raja-Ku di Sion, gunungKu yang kudus!” 7 Aku mau menceritakan tentang ketetapan TUHAN; Ia berkata kepadaku: ”Anak-Ku engkau!
Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini. 8 Mintalah
kepada-Ku, maka bangsa-bangsa akan Kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi
kepunyaanmu. 9 Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk.” 10 Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah
bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia!
11
Beribadahlah kepada TUHAN dengan takut dan ciumlah kaki-Nya dengan gemetar, 12 supaya Ia jangan murka
dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murka-Nya
Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan suling.
menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung
Mazmur Daud. (5-2) Berilah telinga kepada perkataanku,
pada-Nya!
ya TUHAN, indahkanlah keluh kesahku. 2 (5-3) Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku,
Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom, anaknya. sebab kepada-Mulah aku berdoa. 3 (5-4) TUHAN, pada
(3-2) Ya TUHAN, betapa banyaknya lawanku! Banyak waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi
orang yang bangkit menyerang aku; 2 (3-3) banyak orang aku mengatur persembahan bagi-Mu, dan aku menunggu-
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nunggu. 4 (5-5) Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan; orang jahat takkan menumpang
pada-Mu. 5 (5-6) Pembual tidak akan tahan di depan mataMu; Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. 6 (5-7) Engkau membinasakan orang-orang yang
berkata bohong, TUHAN jijik melihat penumpah darah
dan penipu. 7 (5-8) Tetapi aku, berkat kasih setia-Mu yang
besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan
Engkau. 8 (5-9) TUHAN, tuntunlah aku dalam keadilanMu karena seteruku; ratakanlah jalan-Mu di depanku. 9 (510) Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin
mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti
kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. 10 (5-11) Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah,
biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri; buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. 11 (5-12) Tetapi semua orang yang berlindung pada-Mu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena
Engkau menaungi mereka; dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. 12 (5-13) Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya TUHAN;
Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai.

6

Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi.
Menurut lagu: Yang kedelapan. Mazmur Daud. (6-2)
Ya TUHAN, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu,
dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahMu. 2 (6-3) Kasihanilah aku, TUHAN, sebab aku merana;
sembuhkanlah aku, TUHAN, sebab tulang-tulangku gemetar, 3 (6-4) dan jiwakupun sangat terkejut; tetapi Engkau, TUHAN, berapa lama lagi? 4 (6-5) Kembalilah pula,
TUHAN, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. 5 (6-6) Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepada-Mu; siapakah yang akan bersyukur kepada-Mu di dalam dunia orang mati? 6 (6-7) Lesu
aku karena mengeluh; setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku.
7
(6-8) Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena
semua lawanku. 8 (6-9) Menjauhlah dari padaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab TUHAN telah
mendengar tangisku; 9 (6-10) TUHAN telah mendengar
permohonanku, TUHAN menerima doaku. 10 (6-11) Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut; mereka
mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata.

19. MAZMUR
rangan di tanganku, 4 (7-5) jika aku melakukan yang jahat
terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, 5 (7-6) maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan
menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Sela 6 (7-7) Bangkitlah, TUHAN, dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku, bangunlah untukku,
ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman! 7 (78) Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau,
dan bertakhtalah di atas mereka di tempat yang tinggi.
8
(7-9) TUHAN mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku,
TUHAN, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas.
9
(7-10) Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar, Engkau, yang menguji hati
dan batin orang, ya Allah yang adil. 10 (7-11) Perisai bagiku adalah Allah, yang menyelamatkan orang-orang yang
tulus hati; 11 (7-12) Allah adalah Hakim yang adil dan
Allah yang murka setiap saat. 12 (7-13) Sungguh, kembali
ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. 13 (7-14) Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjatasenjata yang mematikan, dan membuat anak panahnya
menjadi menyala. 14 (7-15) Sesungguhnya, orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. 15 (7-16) Ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. 16 (7-17) Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu
kepalanya. 17 (7-18) Aku hendak bersyukur kepada TUHAN
karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama TUHAN,
Yang Mahatinggi.
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Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Gitit. Mazmur Daud. (8-2) Ya TUHAN, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi! Keagungan-Mu yang
mengatasi langit dinyanyikan. 2 (8-3) Dari mulut bayi-bayi
dan anak-anak yang menyusu telah Kauletakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh
dan pendendam. 3 (8-4) Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kautempatkan: 4 (8-5) apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? 5 (8-6) Namun Engkau telah membuatnya
hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. 6 (8-7) Engkau membuat
dia berkuasa atas buatan tangan-Mu; segala-galanya telah
Kauletakkan di bawah kakinya: 7 (8-8) kambing domba
dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di paNyanyian ratapan Daud, yang dinyanyikan untuk TUHAN
8
karena Kush, orang Benyamin itu. (7-2) Ya TUHAN, dang; (8-9) burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut,
dan
apa
yang melintasi arus lautan. 9 (8-10) Ya TUHAN,
Allahku, pada-Mu aku berlindung; selamatkanlah aku dari
2
Tuhan
kami,
betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi!
semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku, (7-

7

3) supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan
Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Mut-Laben.
menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan. 3 (7-4)
Ya TUHAN, Allahku, jika aku berbuat ini: jika ada kecu- Mazmur Daud. (9-2) Aku mau bersyukur kepada TUHAN
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dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanhukum-hukum-Mu tinggi sekali, jauh dari dia; ia mengMu yang ajaib; 2 (9-3) aku mau bersukacita dan bersuka- anggap remeh semua lawannya. 6 Ia berkata dalam hatiria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha- nya: ”Aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa matinggi, 3 (9-4) sebab musuhku mundur, tersandung jatuh lapetaka turun-temurun.” 7 Mulutnya penuh dengan sumdan binasa di hadapan-Mu. 4 (9-5) Sebab Engkau mem- pah serapah, dengan tipu dan penindasan; di lidahnya
bela perkaraku dan hakku, sebagai Hakim yang adil Eng- ada kelaliman dan kejahatan. 8 Ia duduk menghadang di
kau duduk di atas takhta. 5 (9-6) Engkau telah mengha- gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi ia membunuh
rdik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fa- orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang
sik; nama mereka telah Kauhapuskan untuk seterusnya lemah; 9 ia mengendap di tempat yang tersembunyi sedan selama-lamanya; 6 (9-7) musuh telah habis binasa, men- perti singa di dalam semak-semak; ia mengendap untuk
jadi timbunan puing senantiasa: kota-kota telah Kaurun- menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang
tuhkan; lenyaplah ingatan kepadanya. 7 (9-8) Tetapi TUHANyang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringbersemayam untuk selama-lamanya, takhta-Nya didirikan- nya. 10 Ia membungkuk, dan meniarap, lalu orang-orang
Nya untuk menjalankan penghakiman. 8 (9-9) Dialah yang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. 11 Ia berkata damenghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa- lam hatinya: ”Allah melupakannya; Ia menyembunyikan
bangsa dengan kebenaran. 9 (9-10) Demikianlah TUHAN wajah-Nya, dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya.”
adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tem- 12 Bangkitlah, TUHAN! Ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu,
pat perlindungan pada waktu kesesakan. 10 (9-11) Orang janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. 13 Mengapa
yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak orang fasik menista Allah, sambil berkata dalam hatinya:
Kautinggalkan orang yang mencari Engkau, ya TUHAN. ”Engkau tidak menuntut?” 14 Engkau memang melihatnya,
11
(9-12) Bermazmurlah bagi TUHAN, yang bersemayam sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati,
di Sion, beritakanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa,supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sen12
(9-13) sebab Dia, yang membalas penumpahan darah, diri. Kepada-Mulah orang lemah menyerahkan diri; untuk
ingat kepada orang yang tertindas; teriak mereka tidaklah anak yatim Engkau menjadi penolong. 15 Patahkanlah ledilupakan-Nya. 13 (9-14) Kasihanilah aku, ya TUHAN; li- ngan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya,
hatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang mem- sampai Engkau tidak menemuinya lagi. 16 TUHAN adabenci aku, ya Engkau, yang mengangkat aku dari pintu lah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsagerbang maut, 14 (9-15) supaya aku menceritakan segala bangsa lenyap dari tanah-Nya. 17 Keinginan orang-orang
perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu yang tertindas telah Kaudengarkan, ya TUHAN; Engkau
gerbang puteri Sion karena keselamatan yang dari pada- menguatkan hati mereka, Engkau memasang telinga-Mu,
Mu. 15 (9-16) Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang 18 untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang
yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang yang terinjak; supaya tidak ada lagi seorang manusia di
dipasangnya sendiri. 16 (9-17) TUHAN telah memperke- bumi yang berani menakut-nakuti.
nalkan diri-Nya, Ia menjalankan penghakiman; orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon.
Untuk pemimpin biduan. Dari Daud. Pada TUHAN
Sela 17 (9-18) Orang-orang fasik akan kembali ke dunia aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepaorang mati, ya, segala bangsa yang melupakan Allah. 18 (9- daku: ”Terbanglah ke gunung seperti burung!” 2 Sebab,
19) Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang
bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang
19
(9-20) Bangkitlah, TUHAN, janganlah manusia meraja- yang tulus hati di tempat gelap. 3 Apabila dasar-dasar
lela; biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu! 20 (9- dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang be21) Biarlah mereka menjadi takut, ya TUHAN, sehingga nar itu? 4 TUHAN ada di dalam bait-Nya yang kudus;
bangsa-bangsa itu mengakui, bahwa mereka manusia saja. TUHAN, takhta-Nya di sorga; mata-Nya mengamat-amati,
Sela
sorot mata-Nya menguji anak-anak manusia. 5 TUHAN
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10Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh, ya TUHAN, dan

menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci
orang yang mencintai kekerasan. 6 Ia menghujani orangorang fasik dengan arang berapi dan belerang; angin yang
menghanguskan, itulah isi piala mereka. 7 Sebab TUHAN
adalah adil dan Ia mengasihi keadilan; orang yang tulus
akan memandang wajah-Nya.

menyembunyikan diri-Mu dalam waktu-waktu kesesakan?
2
Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas; mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. 3 Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista TUHAN.
4
Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas:
Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Yang kede”Allah tidak akan menuntut! Tidak ada Allah!”, itulah se- lapan. Mazmur Daud. (12-2) Tolonglah kiranya, TUHAN,
luruh pikirannya. 5 Tindakan-tindakannya selalu berhasil; sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang
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yang setia dari antara anak-anak manusia. 2 (12-3) Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain, mereka
berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang.
3
(12-4) Biarlah TUHAN mengerat segala bibir yang manis
dan setiap lidah yang bercakap besar, 4 (12-5) dari mereka
yang berkata: ”Dengan lidah kami, kami menang! Bibir
kami menyokong kami! Siapakah tuan atas kami?” 5 (126) Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang
juga Aku bangkit, firman TUHAN; Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. 6 (12-7) Janji
TUHAN adalah janji yang murni, bagaikan perak yang
teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di
tanah. 7 (12-8) Engkau, TUHAN, yang akan menepatinya,
Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan
ini. 8 (12-9) Orang-orang fasik berjalan ke mana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia.

19. MAZMUR
yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, 3 yang tidak menyebarkan
fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan cela kepada
tetangganya; 4 yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan TUHAN;
yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi; 5 yang tidak
meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang
berlaku demikian, tidak akan goyah selama-lamanya.
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Miktam. Dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab
pada-Mu aku berlindung. 2 Aku berkata kepada TUHAN:
”Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain
Engkau!” 3 Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. 4 Bertambah
besar kesedihan orang-orang yang mengikuti allah lain;
aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan
Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. (13-2) Be- mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut
rapa lama lagi, TUHAN, Kaulupakan aku terus-menerus? nama mereka di bibirku. 5 Ya TUHAN, Engkaulah baBerapa lama lagi Kausembunyikan wajah-Mu terhadap gian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meaku? 2 (13-3) Berapa lama lagi aku harus menaruh kekua- neguhkan bagian yang diundikan kepadaku. 6 Tali pengutiran dalam diriku, dan bersedih hati sepanjang hari? Be- kur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai; ya, milik
rapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? 3 (13-4) pusakaku menyenangkan hatiku. 7 Aku memuji TUHAN,
Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya TUHAN, Allahku! yang telah memberi nasihat kepadaku, ya, pada waktu maBuatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur lam hati nuraniku mengajari aku. 8 Aku senantiasa medan mati, 4 (13-5) supaya musuhku jangan berkata: ”Aku mandang kepada TUHAN; karena Ia berdiri di sebelah
telah mengalahkan dia,” dan lawan-lawanku bersorak-sorak, kananku, aku tidak goyah. 9 Sebab itu hatiku bersukacita
apabila aku goyah. 5 (13-6a) Tetapi aku, kepada kasih dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam
setia-Mu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatandengan tenteram; 10 sebab Engkau tidak menyerahkan aku
Mu. 6 (13-6b) Aku mau menyanyi untuk TUHAN, karena ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan Orang KudusIa telah berbuat baik kepadaku.
Mu melihat kebinasaan. 11 Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; di hadapan-Mu ada sukacita berlimpahUntuk pemimpin biduan. Dari Daud. Orang be- limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa.
bal berkata dalam hatinya: ”Tidak ada Allah.” Busuk
dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik.
Doa Daud. Dengarkanlah, TUHAN, perkara yang
2
TUHAN memandang ke bawah dari sorga kepada anak- benar, perhatikanlah seruanku; berilah telinga akan doanak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal aku, dari bibir yang tidak menipu. 2 Dari pada-Mulah
budi dan yang mencari Allah. 3 Mereka semua telah me- kiranya datang penghakiman: mata-Mu kiranya melihat
nyeleweng, semuanya telah bejat; tidak ada yang berbuat apa yang benar. 3 Bila Engkau menguji hatiku, memebaik, seorangpun tidak. 4 Tidak sadarkah semua orang riksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka
yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umat- Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan; mulutku
Ku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada tidak terlanjur. 4 Tentang perbuatan manusia, sesuai deTUHAN? 5 Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang be- ngan firman yang Engkau ucapkan, aku telah menjaga
sar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. 6 Kamu diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekedapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi rasan; 5 langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tiTUHAN adalah tempat perlindungannya. 7 Ya, datanglah dak goyang. 6 Aku berseru kepada-Mu, karena Engkau
kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel! Apabila TUHAN menjawab aku, ya Allah; sendengkanlah telinga-Mu kememulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub akan bersorak- padaku, dengarkanlah perkataanku. 7 Tunjukkanlah kasorak, Israel akan bersukacita.
sih setia-Mu yang ajaib, ya Engkau, yang menyelamatkan
orang-orang yang berlindung pada tangan kanan-Mu terMazmur Daud. TUHAN, siapa yang boleh menum- hadap pemberontak. 8 Peliharalah aku seperti biji mata,
pang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung- sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu 9 terhadap
Mu yang kudus? 2 Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh

13

14

17

15

421
nyawaku yang mengepung aku. 10 Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual; 11 mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni
aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku
ke bumi. 12 Rupa mereka seperti singa, yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda, yang mengendap di
tempat yang tersembunyi. 13 Bangunlah, TUHAN, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan
pedang-Mu dari pada orang fasik. 14 Luputkanlah aku, ya
TUHAN, dengan tangan-Mu, dari orang-orang dunia ini
yang bagiannya adalah dalam hidup ini; biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. 15 Tetapi aku,
dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada
waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu.

yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. 18 (18-19) Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi TUHAN menjadi sandaran bagiku; 19 (18-20) Ia membawa aku ke luar ke tempat
lapang, Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan kepadaku. 20 (18-21) TUHAN memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Ia membalas kepadaku sesuai dengan
kesucian tanganku, 21 (18-22) sebab aku tetap mengikuti
jalan TUHAN dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku.
22
(18-23) Sebab segala hukum-Nya kuperhatikan, dan ketetapanNya tidaklah kujauhkan dari padaku; 23 (18-24) aku berlaku tidak bercela di hadapan-Nya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. 24 (18-25) Karena itu TUHAN membalas
kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan mata-Nya. 25 (18-26) Terhadap
orang yang setia Engkau berlaku setia, terhadap orang
yang tidak bercela Engkau berlaku tidak bercela, 26 (1827) terhadap orang yang suci Engkau berlaku suci, teUntuk pemimpin biduan. Dari hamba TUHAN, yakni
tapi terhadap orang yang bengkok Engkau berlaku belatDaud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada
belit. 27 (18-28) Karena Engkaulah yang menyelamatkan
TUHAN, pada waktu TUHAN telah melepaskan dia dari
bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang decengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. (18:2)
ngan congkak Kaurendahkan. 28 (18-29) Karena EngkauIa berkata: ”Aku mengasihi Engkau, ya TUHAN, kekulah yang membuat pelitaku bercahaya; TUHAN, Allahku,
atanku! 2 (18-3) Ya TUHAN, bukit batuku, kubu permenyinari kegelapanku. 29 (18-30) Karena dengan Engkau
tahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku,
aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku
tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku,
aku berani melompati tembok. 30 (18-31) Adapun Allah,
kota bentengku! 3 (18-4) Terpujilah TUHAN, seruku; maka
jalan-Nya sempurna; janji TUHAN adalah murni; Dia menakupun selamat dari pada musuhku. 4 (18-5) Tali-tali maut
jadi perisai bagi semua orang yang berlindung pada-Nya.
telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah me- 31
(18-32) Sebab siapakah Allah selain dari TUHAN, dan
nimpa aku, 5 (18-6) tali-tali dunia orang mati telah membesiapakah gunung batu kecuali Allah kita? 32 (18-33) Allah,
lit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku.
Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan
6
(18-7) Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada
membuat jalanku rata; 33 (18-34) yang membuat kakiku
TUHAN, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia
seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit; 34 (18mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong
35) yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku
kepada-Nya sampai ke telinga-Nya. 7 (18-8) Lalu goyang
dapat melenturkan busur tembaga. 35 (18-36) Kauberikan
dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar
kepadaku perisai keselamatan-Mu, tangan kanan-Mu medan goyang, oleh karena menyala-nyala murka-Nya. 8 (18nyokong aku, kemurahan-Mu membuat aku besar. 36 (189) Asap membubung dari hidung-Nya, api menjilat keluar
37) Kauberikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata
dari mulut-Nya, bara menyala keluar dari pada-Nya. 9 (18kakiku tidak goyah. 37 (18-38) Aku mengejar musuhku
10) Ia menekukkan langit, lalu turun, kekelaman ada di
sampai kutangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum
bawah kaki-Nya. 10 (18-11) Ia mengendarai kerub, lalu termereka kuhabiskan; 38 (18-39) aku meremukkan mereka,
11
bang dan melayang di atas sayap angin. (18-12) Ia memsehingga mereka tidak dapat bangkit lagi; mereka rebah
buat kegelapan di sekeliling-Nya menjadi persembunyiandi bawah kakiku. 39 (18-40) Engkau telah mengikat pingNya, ya, menjadi pondok-Nya: air hujan yang gelap, awan
gangku dengan keperkasaan untuk berperang; Engkau tunyang tebal. 12 (18-13) Karena sinar di hadapan-Nya hidukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan
langlah awan-awan-Nya bersama hujan es dan bara api.
aku. 40 (18-41) Kaubuat musuhku lari dari padaku, dan
13
(18-14) Maka TUHAN mengguntur di langit, Yang Maorang-orang yang membenci aku kubinasakan. 41 (18-42)
hatinggi memperdengarkan suara-Nya. 14 (18-15) DilepaskanMereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang meNya panah-panah-Nya, sehingga diserakkan-Nya mereka,
nyelamatkan, mereka berteriak kepada TUHAN, tetapi Ia
15
kilat bertubi-tubi, sehingga dikacaukan-Nya mereka. (18tidak menjawab mereka. 42 (18-43) Aku menggiling mereka
16) Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkahalus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan
plah alas-alas dunia karena hardik-Mu, ya TUHAN, kamereka seperti lumpur di jalan. 43 (18-44) Engkau melu16
(18-17) Ia menrena hembusan nafas dari hidung-Mu.
putkan aku dari perbantahan rakyat; Engkau mengangkat
jangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku
aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa; bangsa yang ti17
(18-18) Ia melepaskan aku dari musuhku
dari banjir.
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dak kukenal menjadi hambaku; 44 (18-45) baru saja telinga
mereka mendengar, mereka taat kepadaku; orang-orang
asing tunduk menjilat aku. 45 (18-46) Orang-orang asing
pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. 46 (18-47) TUHAN hidup! Terpujilah gunung batuku,
dan mulialah Allah Penyelamatku, 47 (18-48) Allah, yang
telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, 48 (18-49) yang
telah meluputkan aku dari pada musuhku. Bahkan, Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku; Engkau telah melepaskan aku dari orang
yang melakukan kelaliman. 49 (18-50) Sebab itu aku mau
menyanyikan syukur bagi-Mu di antara bangsa-bangsa, ya
TUHAN, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namaMu. 50 (18-51) Ia mengaruniakan keselamatan yang besar
kepada raja yang diangkat-Nya, dan menunjukkan kasih
setia kepada orang yang diurapi-Nya, yaitu Daud dan kepada anak cucunya untuk selamanya.”

ranya TUHAN menjawab engkau pada waktu kesesakan!
Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau! 2 (203) Kiranya dikirimkan-Nya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokong-Nya engkau dari Sion. 3 (20-4)
Kiranya diingat-Nya segala korban persembahanmu, dan
disukai-Nya korban bakaranmu. Sela 4 (20-5) Kiranya diberikanNya kepadamu apa yang kaukehendaki dan dijadikan-Nya
berhasil apa yang kaurancangkan. 5 (20-6) Kami mau bersoraksorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji
demi nama Allah kita; kiranya TUHAN memenuhi segala
permintaanmu. 6 (20-7) Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN
memberi kemenangan kepada orang yang diurapi-Nya dan
menjawabnya dari sorga-Nya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanan-Nya. 7 (208) Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama TUHAN,
Allah kita. 8 (20-9) Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita
bangun berdiri dan tetap tegak. 9 (20-10) Ya TUHAN, berikanlah kemenangan kepada raja! Jawablah kiranya kami
pada
waktu kami berseru!
Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. (19-2) Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memUntuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. (21-2)
beritakan pekerjaan tangan-Nya; 2 (19-3) hari meneruskan
berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan penge- TUHAN, karena kuasa-Mulah raja bersukacita; betapa
tahuan itu kepada malam. 3 (19-4) Tidak ada berita dan besar kegirangannya karena kemenangan yang dari padatidak ada kata, suara mereka tidak terdengar; 4 (19-5) te- Mu! 2 (21-3) Apa yang menjadi keinginan hatinya telah
tapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perka- Kaukaruniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya titaan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah dak Kautolak. Sela 3 (21-4) Sebab Engkau menyambut
di langit untuk matahari, 5 (19-6) yang keluar bagaikan dia dengan berkat melimpah; Engkau menaruh mahkota
pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang ba- dari emas tua di atas kepalanya. 4 (21-5) Hidup dimingaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. tanya dari pada-Mu; Engkau memberikannya kepadanya,
6
(19-7) Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sam- dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya.
pai ke ujung yang lain; tidak ada yang terlindung dari 5 (21-6) Besar kemuliaannya karena kemenangan yang dari
panas sinarnya. 7 (19-8) Taurat TUHAN itu sempurna, pada-Mu; keagungan dan semarak telah Kaukaruniakan
menyegarkan jiwa; peraturan TUHAN itu teguh, mem- kepadanya. 6 (21-7) Ya, Engkau membuat dia menjadi
berikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. berkat untuk seterusnya; Engkau memenuhi dia dengan
8
(19-9) Titah TUHAN itu tepat, menyukakan hati; per- sukacita di hadapan-Mu. 7 (21-8) Sebab raja percaya keintah TUHAN itu murni, membuat mata bercahaya. 9 (19- pada TUHAN, dan karena kasih setia Yang Mahatinggi
10) Takut akan TUHAN itu suci, tetap ada untuk sela- ia tidak goyang. 8 (21-9) Tangan-Mu akan menjangkau
manya; hukum-hukum TUHAN itu benar, adil semuanya, semua musuh-Mu; tangan kanan-Mu akan menjangkau
10
(19-11) lebih indah dari pada emas, bahkan dari pada ba- orang-orang yang membenci Engkau. 9 (21-10) Engkau
nyak emas tua; dan lebih manis dari pada madu, bahkan akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala,
dari pada madu tetesan dari sarang lebah. 11 (19-12) La- pada waktu Engkau menampakkan Diri, ya TUHAN. Murka
gipula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan TUHAN akan menelan mereka, dan api akan memakan
orang yang berpegang padanya mendapat upah yang be- mereka. 10 (21-11) Keturunan mereka akan Kaubinasakan
sar. 12 (19-13) Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anakBebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. 13 (19-14) anak manusia. 11 (21-12) Apabila mereka hendak mendaLindungilah hamba-Mu, juga terhadap orang yang kurang tangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat,
ajar; janganlah mereka menguasai aku! Maka aku menjadi mereka tidak berdaya. 12 (21-13) Ya, Engkau akan memtak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. 14 (19-15) buat mereka melarikan diri, dengan tali busur-Mu EngMudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku kau membidik muka mereka. 13 (21-14) Bangkitlah, ya
dan renungan hatiku, ya TUHAN, gunung batuku dan pe- TUHAN, di dalam kuasa-Mu! Kami mau menyanyikan
dan memazmurkan keperkasaan-Mu.
nebusku.
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kala fajar. Mazmur Daud. (22-2) Allahku, Allahku, meng- TUHAN akan memuji-muji Dia; biarlah hatimu hidup unapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Eng- tuk selamanya! 27 (22-28) Segala ujung bumi akan mengkau tetap jauh dan tidak menolong aku. 2 (22-3) Allahku, ingatnya dan berbalik kepada TUHAN; dan segala kaum
aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapanmenjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku Nya. 28 (22-29) Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan,
tenang. 3 (22-4) Padahal Engkaulah Yang Kudus yang ber- Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. 29 (22-30)
semayam di atas puji-pujian orang Israel. 4 (22-5) Kepada- Ya, kepada-Nya akan sujud menyembah semua orang somMu nenek moyang kami percaya; mereka percaya, dan bong di bumi, di hadapan-Nya akan berlutut semua orang
Engkau meluputkan mereka. 5 (22-6) Kepada-Mu mereka yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat meberseru-seru, dan mereka terluput; kepada-Mu mereka per- nyambung hidup. 30 (22-31) Anak-anak cucu akan beribacaya, dan mereka tidak mendapat malu. 6 (22-7) Tetapi dah kepada-Nya, dan akan menceritakan tentang TUHAN
aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina kepada angkatan yang akan datang. 31 (22-32) Mereka
oleh orang banyak. 7 (22-8) Semua yang melihat aku mengolokakan memberitakan keadilan-Nya kepada bangsa yang akan
olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya.
kepalanya: 8 (22-9) ”Ia menyerah kepada TUHAN; biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepasMazmur Daud. TUHAN adalah gembalaku, takkan
kannya! Bukankah Dia berkenan kepadanya?” 9 (22-10) kekurangan aku. 2 Ia membaringkan aku di padang yang
Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan; Eng- berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang;
kau yang membuat aku aman pada dada ibuku. 10 (22-11) 3 Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang
Kepada-Mu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam benar oleh karena nama-Nya. 4 Sekalipun aku berjalan
kandungan ibuku Engkaulah Allahku. 11 (22-12) Janga- dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab
nlah jauh dari padaku, sebab kesusahan telah dekat, dan Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang
tidak ada yang menolong. 12 (22-13) Banyak lembu jantan menghibur aku. 5 Engkau menyediakan hidangan bagiku,
mengerumuni aku; banteng-banteng dari Basan mengepung di hadapan lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan
aku; 13 (22-14) mereka mengangakan mulutnya terhadap minyak; pialaku penuh melimpah. 6 Kebajikan dan kemuaku seperti singa yang menerkam dan mengaum. 14 (22- rahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku; dan
15) Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terle- aku akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa.
pas dari sendinya; hatiku menjadi seperti lilin, hancur
luluh di dalam dadaku; 15 (22-16) kekuatanku kering seMazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta
perti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku; segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya.
dan dalam debu maut Kauletakkan aku. 16 (22-17) Se- 2 Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan
bab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penja- menegakkannya di atas sungai-sungai. 3 ”Siapakah yang
hat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. boleh naik ke atas gunung TUHAN? Siapakah yang boleh
17
(22-18) Segala tulangku dapat kuhitung; mereka menon- berdiri di tempat-Nya yang kudus?” 4 ”Orang yang bersih
ton, mereka memandangi aku. 18 (22-19) Mereka membagi- tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dibagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang rinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu.
undi atas jubahku. 19 (22-20) Tetapi Engkau, TUHAN, 5 Dialah yang akan menerima berkat dari TUHAN dan kejanganlah jauh; ya kekuatanku, segeralah menolong aku! adilan dari Allah yang menyelamatkan dia. 6 Itulah ang20
(22-21) Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari katan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari
cengkeraman anjing. 21 (22-22) Selamatkanlah aku dari wajah-Mu, ya Allah Yakub.” Sela 7 Angkatlah kepalamu,
mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah men- hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintujawab aku! 22 (22-23) Aku akan memasyhurkan nama-Mu pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan!
kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di 8 ”Siapakah itu Raja Kemuliaan?” ”TUHAN, jaya dan pertengah-tengah jemaah: 23 (22-24) kamu yang takut akan kasa, TUHAN, perkasa dalam peperangan!” 9 Angkatlah
TUHAN, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, mulia- kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu,
kanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja
cucu Israel! 24 (22-25) Sebab Ia tidak memandang hina Kemuliaan! 10 ”Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan?” ”TUHAN
ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan!” Sela
dan Ia tidak menyembunyikan wajah-Nya kepada orang
itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta toDari Daud. Kepada-Mu, ya TUHAN, kuangkat jilong kepada-Nya. 25 (22-26) Karena Engkau aku memujiwaku; 2 Allahku, kepada-Mu aku percaya; janganlah kiramuji dalam jemaah yang besar; nazarku akan kubayar di
nya aku mendapat malu; janganlah musuh-musuhku beriadepan mereka yang takut akan Dia. 26 (22-27) Orang yang
ria atas aku. 3 Ya, semua orang yang menantikan Engkau
rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari
takkan mendapat malu; yang mendapat malu ialah me-
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reka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. nannya menerima suapan. 11 Tetapi aku ini hidup dalam
4
Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya TUHAN, tun- ketulusan; bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. 12 Kakiku
jukkanlah itu kepadaku. 5 Bawalah aku berjalan dalam berdiri di tanah yang rata; aku mau memuji TUHAN dakebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah lam jemaah.
yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. 6 Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiaDari Daud. TUHAN adalah terangku dan keselaMu, ya TUHAN, sebab semuanya itu sudah ada sejak pur- matanku, kepada siapakah aku harus takut? TUHAN
bakala. 7 Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran- adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gepelanggaranku janganlah Kauingat, tetapi ingatlah kepa- metar? 2 Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk
daku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan- memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku,
Mu, ya TUHAN. 8 TUHAN itu baik dan benar; sebab itu Ia mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. 3 Sekalipun
menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. 9 Ia membim- tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku; sebing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia kalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itumengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah pun aku tetap percaya. 4 Satu hal telah kuminta kepada
hati. 10 Segala jalan TUHAN adalah kasih setia dan kebe- TUHAN, itulah yang kuingini: diam di rumah TUHAN
naran bagi orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan TUHAN dan
peringatan-peringatan-Nya. 11 Oleh karena nama-Mu, ya menikmati bait-Nya. 5 Sebab Ia melindungi aku dalam
TUHAN, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan pondok-Nya pada waktu bahaya; Ia menyembunyikan aku
itu. 12 Siapakah orang yang takut akan TUHAN? Kepa- dalam persembunyian di kemah-Nya, Ia mengangkat aku
danya TUHAN menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. ke atas gunung batu. 6 Maka sekarang tegaklah kepalaku,
13
Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan mengatasi musuhku sekeliling aku; dalam kemah-Nya aku
anak cucunya akan mewarisi bumi. 14 TUHAN bergaul mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai; aku
karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian- mau menyanyi dan bermazmur bagi TUHAN. 7 Dengarlah,
Nya diberitahukan-Nya kepada mereka. 15 Mataku tetap TUHAN, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan
terarah kepada TUHAN, sebab Ia mengeluarkan kakiku jawablah aku! 8 Hatiku mengikuti firman-Mu: ”Carilah
dari jaring. 16 Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, wajah-Ku”; maka wajah-Mu kucari, ya TUHAN. 9 Janganlah
sebab aku sebatang kara dan tertindas. 17 Lapangkanlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak
hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku! hamba-Mu ini dengan murka; Engkaulah pertolonganku,
18
Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah se- janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku,
gala dosaku. 19 Lihatlah, betapa banyaknya musuhku, dan ya Allah penyelamatku! 10 Sekalipun ayahku dan ibuku mebagaimana mereka membenci aku dengan sangat menda- ninggalkan aku, namun TUHAN menyambut aku. 11 Tunjukkanlah
lam. 20 Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku; janga- jalan-Mu kepadaku, ya TUHAN, dan tuntunlah aku di
nlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung pada-Mu. jalan yang rata oleh sebab seteruku. 12 Janganlah menye21
Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab rahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit meaku menanti-nantikan Engkau. 22 Ya Allah, bebaskanlah nyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang berorang Israel dari segala kesesakannya!
nafaskan kelaliman. 13 Sesungguhnya, aku percaya akan
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26Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku, ya TUHAN,

melihat kebaikan TUHAN di negeri orang-orang yang hidup! 14 Nantikanlah TUHAN! Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu! Ya, nantikanlah TUHAN!

sebab aku telah hidup dalam ketulusan; kepada TUHAN
aku percaya dengan tidak ragu-ragu. 2 Ujilah aku, ya TUHAN,
dan cobalah aku; selidikilah batinku dan hatiku. 3 Sebab
Dari Daud. Kepada-Mu, ya TUHAN, gunung bamataku tertuju pada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam tuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku,
kebenaran-Mu. 4 Aku tidak duduk dengan penipu, dan sebab, jika Engkau tetap membisu terhadap aku, aku mendengan orang munafik aku tidak bergaul; 5 aku benci ke- jadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. 2 Dengarkanlah
pada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan suara permohonanku, apabila aku berteriak kepada-Mu
orang fasik aku tidak duduk. 6 Aku membasuh tanganku minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempattanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, Mu yang maha kudus. 3 Janganlah menyeret aku bersamaya TUHAN, 7 sambil memperdengarkan nyanyian syukur sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang medengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu lakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya,
yang ajaib. 8 TUHAN, aku cinta pada rumah kediaman- tetapi yang hatinya penuh kejahatan. 4 Ganjarilah meMu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. 9 Janganlahreka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan
mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hi- mereka yang jahat; ganjarilah mereka setimpal dengan perdupku bersama-sama orang penumpah darah, 10 yang pada buatan tangan mereka, balaslah kepada mereka apa yang
tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan ka- mereka lakukan. 5 Karena mereka tidak mengindahkan
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pekerjaan TUHAN dan perbuatan tangan-Nya; Ia akan
menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka
lagi. 6 Terpujilah TUHAN, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. 7 TUHAN adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong sebab
itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya. 8 TUHAN adalah kekuatan umat-Nya
dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapi-Nya!
9
Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milikMu sendiri, gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka
untuk selama-lamanya.

kepada-Mu dan memberitakan kesetiaan-Mu? 10 (30-11)
Dengarlah, TUHAN, dan kasihanilah aku, TUHAN, jadilah penolongku!” 11 (30-12) Aku yang meratap telah Kauubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah
Kaubuka, pinggangku Kauikat dengan sukacita, 12 (30-13)
supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan
berdiam diri. TUHAN, Allahku, untuk selama-lamanya
aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu.

31

Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. (31-2)
Pada-Mu, TUHAN, aku berlindung, janganlah sekali-kali
aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanMazmur Daud. Kepada TUHAN, hai penghuni sor- Mu, 2 (31-3) sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegegawi, kepada TUHAN sajalah kemuliaan dan kekuatan! ralah melepaskan aku! Jadilah bagiku gunung batu tem2
Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, sujudlah pat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan
kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan! 3 Suara aku! 3 (31-4) Sebab Engkau bukit batuku dan pertahaTUHAN di atas air, Allah yang mulia mengguntur, TUHAN nanku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menundi atas air yang besar. 4 Suara TUHAN penuh kekuatan, tun dan membimbing aku. 4 (31-5) Engkau akan mengelusuara TUHAN penuh semarak. 5 Suara TUHAN mema- arkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku,
tahkan pohon aras, bahkan, TUHAN menumbangkan po- sebab Engkaulah tempat perlindunganku. 5 (31-6) Ke dahon aras Libanon. 6 Ia membuat gunung Libanon melompat- lam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku; Engkau membelompat seperti anak lembu, dan gunung Siryon seperti baskan aku, ya TUHAN, Allah yang setia. 6 (31-7) Engkau
anak banteng. 7 Suara TUHAN menyemburkan nyala api. benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia8
Suara TUHAN membuat padang gurun gemetar, TUHAN sia, tetapi aku percaya kepada TUHAN. 7 (31-8) Aku akan
membuat padang gurun Kadesh gemetar. 9 Suara TUHAN bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, semembuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan, bab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhahutan digundulinya; dan di dalam bait-Nya setiap orang tikan kesesakan jiwaku, 8 (31-9) dan tidak menyerahkan
berseru: ”Hormat!” 10 TUHAN bersemayam di atas air aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tembah, TUHAN bersemayam sebagai Raja untuk selama- pat yang lapang. 9 (31-10) Kasihanilah aku, ya TUHAN,
lamanya. 11 TUHAN kiranya memberikan kekuatan ke- sebab aku merasa sesak; karena sakit hati mengidaplah
pada umat-Nya, TUHAN kiranya memberkati umat-Nya mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. 10 (31-11) Sebab
dengan sejahtera!
hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah; kekuatanku merosot karena sengsaraku,
Mazmur. Nyanyian untuk pentahbisan Bait Suci. dan tulang-tulangku menjadi lemah. 11 (31-12) Di hadapan
Dari Daud. (30-2) Aku akan memuji Engkau, ya TUHAN, semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetanggasebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak mem- tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku;
beri musuh-musuhku bersukacita atas aku. 2 (30-3) TUHAN, mereka yang melihat aku di jalan lari dari padaku. 12 (31Allahku, kepada-Mu aku berteriak minta tolong, dan Eng- 13) Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, tekau telah menyembuhkan aku. 3 (30-4) TUHAN, Engkau lah menjadi seperti barang yang pecah. 13 (31-14) Sebab
mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghi- aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, --ada kegendupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. taran dari segala pihak! --mereka bersama-sama bermufa4
(30-5) Nyanyikanlah mazmur bagi TUHAN, hai orang- kat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyaorang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur ke- waku. 14 (31-15) Tetapi aku, kepada-Mu aku percaya, ya
pada nama-Nya yang kudus! 5 (30-6) Sebab sesaat saja Ia TUHAN, aku berkata: ”Engkaulah Allahku!” 15 (31-16)
murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati; sepanjang ma- Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari
lam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar
6
(30-7) Dalam kesenanganku aku berkata: ”Aku takkan aku! 16 (31-17) Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hambagoyah untuk selama-lamanya!” 7 (30-8) TUHAN, oleh ka- Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu! 17 (31-18)
rena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di TUHAN, janganlah membiarkan aku mendapat malu, seatas gunung yang kokoh; ketika Engkau menyembunyikan bab aku berseru kepada-Mu; biarlah orang-orang fasik menwajah-Mu, aku terkejut. 8 (30-9) Kepada-Mu, ya TUHAN, dapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam.
aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon: 9 (30-10) 18 (31-19) Biarlah bibir dusta menjadi kelu, yang mencaci
”Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan!
turun ke dalam lobang kubur? Dapatkah debu bersyukur 19 (31-20) Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah
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19. MAZMUR

Kausimpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang te- firman TUHAN langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutlah Kaulakukan bagi orang yang berlindung pada-Mu, di Nya segala tentaranya. 7 Ia mengumpulkan air laut seperti
hadapan manusia! 20 (31-21) Engkau menyembunyikan me- dalam bendungan, Ia menaruh samudera raya ke dalam
reka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan wadah. 8 Biarlah segenap bumi takut kepada TUHAN, biorang-orang; Engkau melindungi mereka dalam pondok arlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia! 9 Sebab
terhadap perbantahan lidah. 21 (31-22) Terpujilah TUHAN, Dia berfirman, maka semuanya jadi; Dia memberi perinsebab kasih setia-Nya ditunjukkan-Nya kepadaku dengan tah, maka semuanya ada. 10 TUHAN menggagalkan renajaib pada waktu kesesakan! 22 (31-23) Aku menyangka cana bangsa-bangsa; Ia meniadakan rancangan suku-suku
dalam kebingunganku: ”Aku telah terbuang dari hadapan bangsa; 11 tetapi rencana TUHAN tetap selama-lamanya,
mata-Mu.” Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan rancangan hati-Nya turun-temurun. 12 Berbahagialah bangsa,
suara permohonanku, ketika aku berteriak kepada-Mu minta yang Allahnya ialah TUHAN, suku bangsa yang dipilihtolong. 23 (31-24) Kasihilah TUHAN, hai semua orang Nya menjadi milik-Nya sendiri! 13 TUHAN memandang
yang dikasihi-Nya! TUHAN menjaga orang-orang yang se- dari sorga, Ia melihat semua anak manusia; 14 dari tempat
tiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjar- kediaman-Nya Ia menilik semua penduduk bumi. 15 Dia
Nya dengan tidak tanggung-tanggung. 24 (31-25) Kuatka- yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang ber- tikan segala pekerjaan mereka. 16 Seorang raja tidak akan
harap kepada TUHAN!
selamat oleh besarnya kuasa; seorang pahlawan tidak akan
tertolong oleh besarnya kekuatan. 17 Kuda adalah harapan
Dari Daud. Nyanyian pengajaran. Berbahagialah sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar
18
orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditu- ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya,
tupi! 2 Berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak mata TUHAN tertuju kepada mereka yang takut akan
diperhitungkan TUHAN, dan yang tidak berjiwa penipu! Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya,
19
3
untuk melepaskan jiwa mereka dari pada maut dan meSelama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu
4
melihara
hidup mereka pada masa kelaparan. 20 Jiwa kita
karena aku mengeluh sepanjang hari; sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, sumsumku menanti-nantikan TUHAN. Dialah penolong kita dan per21
Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab
menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Sela isai kita!
5
kepada
nama-Nya
yang kudus kita percaya. 22 Kasih setiaDosaku kuberitahukan kepada-Mu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan; aku berkata: ”Aku akan mengaku Mu, ya TUHAN, kiranya menyertai kami, seperti kami
kepada TUHAN pelanggaran-pelanggaranku,” dan Eng- berharap kepada-Mu.
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kau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sela 6 Sebab
itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada-Mu, selagi
Engkau dapat ditemui; sesungguhnya pada waktu banjir
besar terjadi, itu tidak melandanya. 7 Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku,
Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak.
Sela 8 Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu
jalan yang harus kautempuh; Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu. 9 Janganlah seperti kuda
atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak,
ia tidak akan mendekati engkau. 10 Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada TUHAN
dikelilingi-Nya dengan kasih setia. 11 Bersukacitalah dalam TUHAN dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar; bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur!

34

Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir, lalu pergi.
(34-2) Aku hendak memuji TUHAN pada segala waktu;
puji-pujian kepada-Nya tetap di dalam mulutku. 2 (34-3)
Karena TUHAN jiwaku bermegah; biarlah orang-orang
yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. 3 (344) Muliakanlah TUHAN bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyhurkan nama-Nya! 4 (34-5)
Aku telah mencari TUHAN, lalu Ia menjawab aku, dan
melepaskan aku dari segala kegentaranku. 5 (34-6) Tujukanlah pandanganmu kepada-Nya, maka mukamu akan
berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. 6 (34-7)
Orang yang tertindas ini berseru, dan TUHAN mendengar;
Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. 7 (34-8)
Malaikat TUHAN berkemah di sekeliling orang-orang yang
takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. 8 (34-9) KecaBersorak-sorailah, hai orang-orang benar, dalam TUHAN!
plah dan lihatlah, betapa baiknya TUHAN itu! BerbahagiSebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. 2 Bersyukurlah
alah orang yang berlindung pada-Nya! 9 (34-10) Takutlah
kepada TUHAN dengan kecapi, bermazmurlah bagi-Nya akan TUHAN, hai orang-orang-Nya yang kudus, sebab tidengan gambus sepuluh tali! 3 Nyanyikanlah bagi-Nya nya- dak berkekurangan orang yang takut akan Dia! 10 (34-11)
nyian baru; petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai! Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang
4
Sebab firman TUHAN itu benar, segala sesuatu dikerjakan- yang mencari TUHAN, tidak kekurangan sesuatupun yang
Nya dengan kesetiaan. 5 Ia senang kepada keadilan dan baik. 11 (34-12) Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, tahukum; bumi penuh dengan kasih setia TUHAN. 6 Oleh kut akan TUHAN akan kuajarkan kepadamu! 12 (34-13)
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Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini
umur panjang untuk menikmati yang baik? 13 (34-14) Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap
ucapan-ucapan yang menipu; 14 (34-15) jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya! 15 (34-16) Mata TUHAN tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga-Nya kepada teriak mereka minta tolong; 16 (34-17) wajah TUHAN menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan
ingatan kepada mereka dari muka bumi. 17 (34-18) Apabila
orang-orang benar itu berseru-seru, maka TUHAN mendengar, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya.
18
(34-19) TUHAN itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk
jiwanya. 19 (34-20) Kemalangan orang benar banyak, tetapi TUHAN melepaskan dia dari semuanya itu; 20 (34-21)
Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. 21 (34-22) Kemalangan akan mematikan orang fasik,
dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung
hukuman. 22 (34-23) TUHAN membebaskan jiwa hambahamba-Nya, dan semua orang yang berlindung pada-Nya
tidak akan menanggung hukuman.
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Dari Daud. Berbantahlah, TUHAN, melawan orang
yang berbantah dengan aku, berperanglah melawan orang
yang berperang melawan aku! 2 Peganglah perisai dan
utar-utar, bangunlah menolong aku, 3 cabutlah tombak dan
kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku; katakanlah kepada jiwaku: ”Akulah keselamatanmu!” 4 Biarlah
mendapat malu dan kena noda, orang-orang yang ingin
mencabut nyawaku; biarlah mundur dan tersipu-sipu orangorang yang merancang kecelakaanku! 5 Biarlah mereka
seperti sekam dibawa angin, didorong Malaikat TUHAN;
6
biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan Malaikat TUHAN
mengejar mereka! 7 Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku, tanpa alasan mereka menggali
pelubang untuk nyawaku. 8 Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka, jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri, biarlah ia jatuh
dan musnah! 9 Tetapi aku bersorak-sorak karena TUHAN,
aku girang karena keselamatan dari pada-Nya; 10 segala tulangku berkata: ”Ya, TUHAN, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang
yang lebih kuat dari padanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia?” 11 Saksi-saksi
yang gemar kekerasan bangkit berdiri, apa yang tidak kuketahui, itulah yang mereka tuntut dari padaku. 12 Mereka
membalas kebaikanku dengan kejahatan; perasaan bulus
mencekam aku. 13 Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung; aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku, 14 seolaholah temanku atau saudarakulah yang sakit, demikianlah
aku berlaku; seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian ka-

bung. 15 Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun, berkerumun melawan aku;
orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan
tidak henti-hentinya; 16 dengan fasik mereka mengolok-olok
terus, menggertakkan giginya terhadap aku. 17 Sampai berapa lama, Tuhan, Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singasinga muda! 18 Aku mau menyanyikan syukur kepada-Mu
dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang
banyak aku mau memuji-muji Engkau. 19 Janganlah sekalikali bersukacita atas aku orang-orang yang memusuhi aku
tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang
yang membenci aku tanpa alasan. 20 Karena mereka tidak
membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan, 21 mereka
membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata:
”Syukur, syukur, mata kami telah melihatnya!” 22 Engkau
telah melihatnya, TUHAN, janganlah berdiam diri, ya
Tuhan, janganlah jauh dari padaku! 23 Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku
dan Tuhanku! 24 Hakimilah aku sesuai dengan keadilanMu, ya TUHAN Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku! 25 Janganlah mereka berkata dalam hatinya:
”Syukur, itulah keinginan kami!” Dan janganlah mereka
berkata: ”Kami telah menelannya!” 26 Biarlah bersamasama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang
bersukacita atas kemalanganku; biarlah berpakaian malu
dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku! 27 Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orangorang yang ingin melihat aku dibenarkan! Biarlah mereka tetap berkata: ”TUHAN itu besar, Dia menginginkan
keselamatan hamba-Nya!” 28 Dan lidahku akan menyebutnyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari.
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Untuk pemimpin biduan. Dari hamba TUHAN, dari
Daud. (36-2) Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik;
rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, 2 (363) sebab ia membujuk dirinya, sampai orang mendapati
kesalahannya dan membencinya. 3 (36-4) Perkataan dari
mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya, ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. 4 (36-5) Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik; apa yang jahat tidak ditolaknya. 5 (36-6) Ya TUHAN, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. 6 (36-7) Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kauselamatkan, ya TUHAN. 7 (36-8) Betapa berharganya kasih
setia-Mu, ya Allah! Anak-anak manusia berlindung dalam
naungan sayap-Mu. 8 (36-9) Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu; Engkau memberi mereka
minum dari sungai kesenangan-Mu. 9 (36-10) Sebab padaMu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat
terang. 10 (36-11) Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang
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yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang
tulus hati! 11 (36-12) Janganlah kiranya kaki orang-orang
congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir
aku. 12 (36-13) Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh; mereka dibanting dan tidak dapat bangun
lagi.
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ngannya. 25 Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua,
tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau
anak cucunya meminta-minta roti; 26 tiap hari ia menaruh
belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya
menjadi berkat. 27 Jauhilah yang jahat dan lakukanlah
yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selamalamanya; 28 sebab TUHAN mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi-Nya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak
cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. 29 Orang-orang
benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. 30 Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum; 31 Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. 32 Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya;
33
TUHAN tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam
tangannya, Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada
waktu diadili. 34 Nantikanlah TUHAN dan tetap ikutilah
jalan-Nya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik
dilenyapkan. 35 Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon;
36
ketika aku lewat, lenyaplah ia, aku mencarinya, tetapi
tidak ditemui. 37 Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang
suka damai akan ada masa depan; 38 tetapi pendurhakapendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa
depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. 39 Orang-orang
benar diselamatkan oleh TUHAN; Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan; 40 TUHAN menolong mereka dan meluputkan mereka, Ia meluputkan
mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan
mereka, sebab mereka berlindung pada-Nya.

Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat
curang; 2 sebab mereka segera lisut seperti rumput dan
layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. 3 Percayalah kepada
TUHAN dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan
berlakulah setia, 4 dan bergembiralah karena TUHAN; maka
Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. 5 Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak; 6 Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. 7 Berdiam dirilah di hadapan TUHAN dan
nantikanlah Dia; jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu
daya. 8 Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati
itu, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan.
9
Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan,
tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN akan
mewarisi negeri. 10 Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik; jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. 11 Tetapi orang-orang
yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira
karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. 12 Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan
menggertakkan giginya terhadap dia; 13 Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab Ia melihat bahwa harinya
sudah dekat. 14 Orang-orang fasik menghunus pedang dan
melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang
sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orangMazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban
orang yang hidup jujur; 15 tetapi pedang mereka akan me- peringatan. (38-2) TUHAN, janganlah menghukum aku
nikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipa- dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam ketahkan. 16 Lebih baik yang sedikit pada orang benar dari panasan murka-Mu; 2 (38-3) sebab anak panah-Mu menempada yang berlimpah-limpah pada orang fasik; 17 sebab le- bus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. 3 (38-4)
ngan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi TUHAN me- Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahnopang orang-orang benar. 18 TUHAN mengetahui hari- Mu, tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh
hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan te- karena dosaku; 4 (38-5) sebab kesalahanku telah menimpa
tap selama-lamanya; 19 mereka tidak akan mendapat malu kepalaku; semuanya seperti beban berat yang menjadi terpada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang lalu berat bagiku. 5 (38-6) Luka-lukaku berbau busuk, berpada hari-hari kelaparan. 20 Sesungguhnya, orang-orang nanah oleh karena kebodohanku; 6 (38-7) aku terbungkukfasik akan binasa; musuh TUHAN seperti keindahan pa- bungkuk, sangat tertunduk; sepanjang hari aku berjalan
dang rumput: mereka habis lenyap, habis lenyap bagaikan dengan dukacita. 7 (38-8) Sebab pinggangku penuh raasap. 21 Orang fasik meminjam dan tidak membayar kem- dang, tidak ada yang sehat pada dagingku; 8 (38-9) aku
bali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. kehabisan tenaga dan remuk redam, aku merintih karena
22
Sesungguhnya, orang-orang yang diberkati-Nya akan me- degap-degup jantungku. 9 (38-10) Tuhan, Engkau mengwarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutuki-Nya akan etahui segala keinginanku, dan keluhkupun tidak tersemdilenyapkan. 23 TUHAN menetapkan langkah-langkah orang bunyi bagi-Mu; 10 (38-11) jantungku berdebar-debar, keyang hidupnya berkenan kepada-Nya; 24 apabila ia jatuh, kuatanku hilang, dan cahaya matakupun lenyap dari patidaklah sampai tergeletak, sebab TUHAN menopang ta- daku. 11 (38-12) Sahabat-sahabatku dan teman-temanku
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menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku men- cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi!”
jauh. 12 (38-13) Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat, orang-orang yang mengikhtiarkan
Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. (40-2)
celakaku, memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu Aku sangat menanti-nantikan TUHAN; lalu Ia menjenguk
daya sepanjang hari. 13 (38-14) Tetapi aku ini seperti orang kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. 2 (40tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak 3) Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan, dari lummembuka mulutnya; 14 (38-15) ya, aku ini seperti orang pur rawa; Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu,
yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mu- menetapkan langkahku, 3 (40-4) Ia memberikan nyanyian
lutnya. 15 (38-16) Sebab kepada-Mu, ya TUHAN, aku ber- baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak
harap; Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan, Allahku. orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya
16
(38-17) Pikirku: ”Asal mereka jangan beria-ria karena kepada TUHAN. 4 (40-5) Berbahagialah orang, yang meaku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila ka- naruh kepercayaannya pada TUHAN, yang tidak berpakiku goyah!” 17 (38-18) Sebab aku mulai jatuh karena ter- ling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orangsandung, dan aku selalu dirundung kesakitan; 18 (38-19) orang yang telah menyimpang kepada kebohongan! 5 (40-6)
ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Banyaklah yang telah Kaulakukan, ya TUHAN, Allahku,
19
(38-20) Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlah- perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tinya, banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa dak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau! Aku
sebab; 20 (38-21) mereka membalas yang jahat kepadaku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu beganti yang baik, mereka memusuhi aku, karena aku menge- sar jumlahnya untuk dihitung. 6 (40-7) Engkau tidak berjar yang baik. 21 (38-22) Jangan tinggalkan aku, ya TUHAN, kenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi
Allahku, janganlah jauh dari padaku! 22 (38-23) Segeralah Engkau telah membuka telingaku; korban bakaran dan
menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku!
korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. 7 (40-8) Lalu
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aku berkata: ”Sungguh, aku datang; dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku; 8 (40-9) aku suka melakukan
kehendak-Mu, ya Allahku; Taurat-Mu ada dalam dadaku.”
9
(40-10) Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang
besar; bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang
tahu, ya TUHAN. 10 (40-11) Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan dari
pada-Mu kubicarakan, kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak
kudiamkan kepada jemaah yang besar. 11 (40-12) Engkau, TUHAN, janganlah menahan rahmat-Mu dari padaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku
selalu! 12 (40-13) Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh
kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat; lebih
besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. 13 (40-14) Berkenanlah kiranya Engkau, ya
TUHAN, untuk melepaskan aku; TUHAN, segeralah menolong aku! 14 (40-15) Biarlah mendapat malu dan tersipusipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku; biarlah
mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku! 15 (40-16) Biarlah terdiam karena malu mereka
yang mengatai aku: ”Syukur, syukur!” 16 (40-17) Biarlah
bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang
yang mencari Engkau; biarlah mereka yang mencintai keselamatan dari pada-Mu tetap berkata: ”TUHAN itu besar!” 17 (40-18) Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan
memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan
meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat!

Untuk pemimpin biduan. Untuk Yedutun. Mazmur
Daud. (39-2) Pikirku: ”Aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku; aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih
ada di depanku.” 2 (39-3) Aku kelu, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik; tetapi penderitaanku
makin berat. 3 (39-4) Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api, ketika aku berkeluh kesah; aku berbicara dengan lidahku: 4 (39-5) ”Ya TUHAN, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku
mengetahui betapa fananya aku! 5 (39-6) Sungguh, hanya
beberapa telempap saja Kautentukan umurku; bagi-Mu
hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia
hanyalah kesia-siaan! Sela 6 (39-7) Ia hanyalah bayangan
yang berlalu! Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan
menimbun, tetapi tidak tahu, siapa yang meraupnya nanti.
7
(39-8) Dan sekarang, apakah yang kunanti-nantikan, ya
Tuhan? Kepada-Mulah aku berharap. 8 (39-9) Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku
celaan orang bebal! 9 (39-10) Aku kelu, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. 10 (39-11)
Hindarkanlah aku dari pada pukulan-Mu, aku remuk karena serangan tangan-Mu. 11 (39-12) Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat; sesungguhnya,
setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Sela 12 (39-13)
Dengarkanlah doaku, ya TUHAN, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong, janganlah berdiam diri meUntuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. (41-2)
lihat air mataku! Sebab aku menumpang pada-Mu, aku
pendatang seperti semua nenek moyangku. 13 (39-14) Alih- Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah!
kanlah pandangan-Mu dari padaku, supaya aku bersuka- TUHAN akan meluputkan dia pada waktu celaka. 2 (41-3)
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TUHAN akan melindungi dia dan memelihara nyawanya,
sehingga ia disebut berbahagia di bumi; Engkau takkan
membiarkan dia dipermainkan musuhnya! 3 (41-4) TUHAN
membantu dia di ranjangnya waktu sakit; di tempat tidurnya Kaupulihkannya sama sekali dari sakitnya. 4 (41-5)
Kalau aku, kataku: ”TUHAN, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa!” 5 (41-6)
Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku: ”Bilakah ia
mati, dan namanya hilang lenyap?” 6 (41-7) Orang yang datang menjenguk, berkata dusta; hatinya penuh kejahatan,
lalu ia keluar menceritakannya di jalan. 7 (41-8) Semua
orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama
tentang aku, mereka merancangkan yang jahat terhadap
aku: 8 (41-9) ”Penyakit jahanam telah menimpa dia, sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi.” 9 (41-10)
Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. 10 (41-11)
Tetapi Engkau, ya TUHAN, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan
terhadap mereka. 11 (41-12) Dengan demikian aku tahu,
bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. 12 (41-13) Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat
aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. 13 (4114) Terpujilah TUHAN, Allah Israel, dari selama-lamanya
sampai selama-lamanya! Amin, ya amin.
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Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran bani
Korah. (42-2) Seperti rusa yang merindukan sungai yang
berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah.
2
(42-3) Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? 3 (42-4)
Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku: ”Di mana
Allahmu?” 4 (42-5) Inilah yang hendak kuingat, sementara
jiwaku gundah-gulana; bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke
rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. 5 (42-6) Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan
gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah! Sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan
Allahku! 6 (42-7) Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu
aku teringat kepada-Mu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. 7 (42-8) Samudera
raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjun-Mu; segala gelora dan gelombang-Mu bergulung melingkupi aku.
8
(42-9) TUHAN memerintahkan kasih setia-Nya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian,
suatu doa kepada Allah kehidupanku. 9 (42-10) Aku berkata kepada Allah, gunung batuku: ”Mengapa Engkau
melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di
bawah impitan musuh?” 10 (42-11) Seperti tikaman maut
ke dalam tulangku lawanku mencela aku, sambil berkata
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kepadaku sepanjang hari: ”Di mana Allahmu?” 11 (42-12)
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah!
Sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan
Allahku!
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Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh! Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang! 2 Sebab
Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? 3 Suruhlah terang-Mu
dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediamanMu! 4 Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku,
dan bersyukur kepada-Mu dengan kecapi, ya Allah, ya
Allahku! 5 Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada
Allah! Sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku
dan Allahku!
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Untuk pemimpin biduan. Dari bani Korah. Nyanyian pengajaran. (44-2) Ya Allah, dengan telinga kami
sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kaulakukan
pada zaman mereka, pada zaman purbakala. 2 (44-3) Engkau sendiri, dengan tangan-Mu, telah menghalau bangsabangsa, tetapi mereka ini Kaubiarkan bertumbuh; sukusuku bangsa telah Kaucelakakan, tetapi mereka ini Kaubiarkan berkembang. 3 (44-4) Sebab bukan dengan pedang
mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kanan-Mu
dan lengan-Mu dan cahaya wajah-Mu, sebab Engkau berkenan kepada mereka. 4 (44-5) Engkaulah Rajaku dan
Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. 5 (446) Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami,
dengan nama-Mulah kami menginjak-injak orang-orang yang
bangkit menyerang kami. 6 (44-7) Sebab bukan kepada
panahku aku percaya, dan pedangkupun tidak memberi
aku kemenangan, 7 (44-8) tetapi Engkaulah yang memberi
kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orangorang yang membenci kami Kauberi malu. 8 (44-9) Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan
bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.
Sela 9 (44-10) Namun Engkau telah membuang kami dan
membiarkan kami kena umpat, Engkau tidak maju bersamasama dengan bala tentara kami. 10 (44-11) Engkau membuat kami mundur dari pada lawan kami, dan orang-orang
yang membenci kami mengadakan perampokan. 11 (4412) Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan
dan menyerakkan kami di antara bangsa-bangsa. 12 (44-13)
Engkau menjual umat-Mu dengan cuma-cuma dan tidak
mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. 13 (44-
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14) Engkau membuat kami menjadi cela bagi tetanggatetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orangorang sekeliling kami. 14 (44-15) Engkau membuat kami
menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan
suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. 15 (44-16) Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku, dan malu
menyelimuti mukaku, 16 (44-17) karena kata-kata orang
yang mencela dan menista, di hadapan musuh dan pendendam. 17 (44-18) Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi
kami tidak melupakan Engkau, dan tidak mengkhianati
perjanjian-Mu. 18 (44-19) Hati kami tidak membangkang
dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu, 19 (4420) walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat
serigala, dan menyelimuti kami dengan kekelaman. 20 (4421) Seandainya kami melupakan nama Allah kami, dan
menadahkan tangan kami kepada allah lain, 21 (44-22) masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena Ia mengetahui rahasia hati! 22 (44-23) Oleh karena Engkau kami
ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap
sebagai domba-domba sembelihan. 23 (44-24) Terjagalah!
Mengapa Engkau tidur, ya Tuhan? Bangunlah! Janganlah membuang kami terus-menerus! 24 (44-25) Mengapa
Engkau menyembunyikan wajah-Mu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? 25 (44-26) Sebab
jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar
di tanah. 26 (44-27) Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setia-Mu!
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Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Bunga bakung. Dari bani Korah. Nyanyian pengajaran; nyanyian
kasih. (45-2) Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku
hendak menyampaikan sajakku kepada raja; lidahku ialah
pena seorang jurutulis yang mahir. 2 (45-3) Engkau yang
terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah
pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau
untuk selama-lamanya. 3 (45-4) Ikatlah pedangmu pada
pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu! 4 (45-5) Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, perikemanusiaan dan keadilan! Biarlah tangan
kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang
dahsyat! 5 (45-6) Anak-anak panahmu tajam, menembus
jantung musuh raja; bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. 6 (45-7) Takhtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah
tongkat kebenaran. 7 (45-8) Engkau mencintai keadilan
dan membenci kefasikan; sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. 8 (45-9) Segala
pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana; dari istana
gading permainan kecapi menyukakan engkau; 9 (45-10) di
antara mereka yang disayangi terdapat puteri-puteri raja,
di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas
dari Ofir. 10 (45-11) Dengarlah, hai puteri, lihatlah, dan
sendengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan se-

isi rumah ayahmu! 11 (45-12) Biarlah raja menjadi gairah
karena keelokanmu, sebab dialah tuanmu! Sujudlah kepadanya! 12 (45-13) Puteri Tirus datang dengan pemberianpemberian; orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. 13 (45-14) Keindahan belaka puteri
raja itu di dalam, pakaiannya berpakankan emas. 14 (4515) Dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia dibawa
kepada raja; anak-anak dara mengikutinya, yakni temantemannya, yang didatangkan untuk dia. 15 (45-16) Dengan
sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke
dalam istana raja. 16 (45-17) Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti; engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. 17 (4518) Aku mau memasyhurkan namamu turun-temurun; sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk
seterusnya dan selamanya.
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Untuk pemimpin biduan. Dari bani Korah. Dengan
lagu: Alamot. Nyanyian. (46-2) Allah itu bagi kita tempat
perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. 2 (46-3) Sebab itu kita tidak akan
takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung
goncang di dalam laut; 3 (46-4) sekalipun ribut dan berbuih
airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya.
Sela 4 (46-5) Kota Allah, kediaman Yang Mahatinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. 5 (46-6) Allah ada
di dalamnya, kota itu tidak akan goncang; Allah akan menolongnya menjelang pagi. 6 (46-7) Bangsa-bangsa ribut,
kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaraNya, dan bumipun hancur. 7 (46-8) TUHAN semesta alam
menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sela
8
(46-9) Pergilah, pandanglah pekerjaan TUHAN, yang mengadakan pemusnahan di bumi, 9 (46-10) yang menghentikan
peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta
perang dengan api! 10 (46-11) ”Diamlah dan ketahuilah,
bahwa Akulah Allah! Aku ditinggikan di antara bangsabangsa, ditinggikan di bumi!” 11 (46-12) TUHAN semesta
alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub.
Sela
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Untuk pemimpin biduan. Dari bani Korah. Mazmur. (47-2) Hai segala bangsa, bertepuktanganlah, eluelukanlah Allah dengan sorak-sorai! 2 (47-3) Sebab TUHAN,
Yang Mahatinggi, adalah dahsyat, Raja yang besar atas
seluruh bumi. 3 (47-4) Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke
bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita,
4
(47-5) Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihi-Nya. Sela 5 (47-6) Allah telah
naik dengan diiringi sorak-sorai, ya TUHAN itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. 6 (47-7) Bermazmurlah bagi Allah,
bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah! 7 (47-8) Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran! 8 (47-9) Allah
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memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas takhta-Nya yang kudus. 9 (47-10) Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi; Ia
sangat dimuliakan.
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Nyanyian. Mazmur bani Korah. (48-2) Besarlah
TUHAN dan sangat terpuji di kota Allah kita! 2 (48-3)
Gunung-Nya yang kudus, yang menjulang permai, adalah
kegirangan bagi seluruh bumi; gunung Sion itu, jauh di sebelah utara, kota Raja Besar. 3 (48-4) Dalam puri-purinya
Allah memperkenalkan diri-Nya sebagai benteng. 4 (48-5)
Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersamasama berjalan maju; 5 (48-6) demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan.
6
(48-7) Kegentaran menimpa mereka di sana; mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. 7 (488) Dengan angin timur Engkau memecahkan kapal-kapal
Tarsis. 8 (48-9) Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat, di kota TUHAN semesta alam, di kota
Allah kita; Allah menegakkannya untuk selama-lamanya.
Sela 9 (48-10) Kami mengingat, ya Allah, kasih setia-Mu di
dalam bait-Mu. 10 (48-11) Seperti nama-Mu, ya Allah, demikianlah kemasyhuran-Mu sampai ke ujung bumi; tangan
kanan-Mu penuh dengan keadilan. 11 (48-12) Biarlah gunung Sion bersukacita; biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu! 12 (4813) Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, 13 (48-14) perhatikanlah temboknya, jalanilah puripurinya, supaya kamu dapat menceriterakannya kepada
angkatan yang kemudian: 14 (48-15) Sesungguhnya inilah
Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya!
Dialah yang memimpin kita!
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galkan harta benda mereka untuk orang lain. 11 (49-12)
Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya,
tempat kediaman mereka turun-temurun; mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. 12 (49-13) Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan, ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan.
13
(49-14) Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada
dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Sela 14 (49-15) Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut;
mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka.
15
(49-16) Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari
cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku.
Sela 16 (49-17) Janganlah takut, apabila seseorang menjadi
kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, 17 (49-18)
sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta, kemuliaannya tidak akan turun mengikuti
dia. 18 (49-19) Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya,
karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, 19 (49-20)
namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya,
yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. 20 (4921) Manusia, yang dengan segala kegemilangannya tidak
mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan
yang dibinasakan.

50

Mazmur Asaf. Yang Mahakuasa, TUHAN Allah,
berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari
sampai kepada terbenamnya. 2 Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. 3 Allah kita datang dan
tidak akan berdiam diri, di hadapan-Nya api menjilat,
sekeliling-Nya bertiup badai yang dahsyat. 4 Ia berseru
kepada langit di atas, dan kepada bumi untuk mengadili
Untuk pemimpin biduan. Dari bani Korah. Ma- umat-Nya: 5 ”Bawalah kemari orang-orang yang Kukasihi,
zmur. (49-2) Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, pa- yang mengikat perjanjian dengan Aku berdasarkan korban
sanglah telinga, hai semua penduduk dunia, 2 (49-3) baik sembelihan!” 6 Langit memberitakan keadilan-Nya, sebab
yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun Allah sendirilah Hakim. Sela 7 ”Dengarlah, hai umat-Ku,
yang miskin bersama-sama! 3 (49-4) Mulutku akan meng- Aku hendak berfirman, hai Israel, Aku hendak bersaksi
ucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pe- terhadap kamu: Akulah Allah, Allahmu! 8 Bukan karena
ngertian. 4 (49-5) Aku akan menyendengkan telingaku ke- korban sembelihanmu Aku menghukum engkau; bukanpada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan ber- kah korban bakaranmu tetap ada di hadapan-Ku? 9 Tidak
main kecapi. 5 (49-6) Mengapa aku takut pada hari-hari usah Aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing
celaka pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar- jantan dari kandangmu, 10 sebab punya-Kulah segala bipengejarku, 6 (49-7) mereka yang percaya akan harta ben- natang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. 11 Aku
danya, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di
mereka? 7 (49-8) Tidak seorangpun dapat membebaskan padang adalah dalam kuasa-Ku. 12 Jika Aku lapar, tidak
dirinya, atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nya- usah Kukatakan kepadamu, sebab punya-Kulah dunia dan
wanya, 8 (49-9) karena terlalu mahal harga pembebasan segala isinya. 13 Daging lembu jantankah Aku makan, atau
nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya-- 9 (49- darah kambing jantankah Aku minum? 14 Persembahkanlah
10) supaya ia tetap hidup untuk seterusnya, dan tidak me- syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu
lihat lobang kubur. 10 (49-11) Sungguh, akan dilihatnya: kepada Yang Mahatinggi! 15 Berserulah kepada-Ku pada
orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang waktu kesesakan, Aku akan meluputkan engkau, dan engbodoh dan dungupun binasa bersama-sama dan mening- kau akan memuliakan Aku.” Sela 16 Tetapi kepada orang fa-
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sik Allah berfirman: ”Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanbakaran, Engkau tidak menyukainya. 17 (51-19) Korban
Ku, dan menyebut-nyebut perjanjian-Ku dengan mulutmu, sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur; hati yang
17
padahal engkaulah yang membenci teguran, dan meng- patah dan remuk tidak akan Kaupandang hina, ya Allah.
esampingkan firman-Ku? 18 Jika engkau melihat pencuri, 18 (51-20) Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kemaka engkau berkawan dengan dia, dan bergaul dengan relaan hati-Mu bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem!
orang berzinah. 19 Mulutmu kaubiarkan mengucapkan yang 19 (51-21) Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang
jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. 20 Engkau benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhduduk, dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak nya; maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas
ibumu. 21 Itulah yang engkau lakukan, tetapi Aku ber- mezbah-Mu.
diam diri; engkau menyangka, bahwa Aku ini sederajat
dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan memUntuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Daud,
bawa perkara ini ke hadapanmu. 22 Perhatikanlah ini, hai (52-2) ketika Doeg, orang Edom itu, datang memberitakamu yang melupakan Allah; supaya jangan Aku mener- hukan kepada Saul, bahwa Daud telah sampai di rumah
kam, dan tidak ada yang melepaskan. 23 Siapa yang mem- Ahimelekh. (52-3) Mengapa engkau memegahkan diri depersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku; ngan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasiapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah sihi Allah sepanjang hari? 2 (52-4) Engkau merancangkan
akan Kuperlihatkan kepadanya.”
penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah,
hai engkau, penipu! 3 (52-5) Engkau mencintai yang jahat
dan dusta lebih dari pada perUntuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud, (51-2) lebih dari pada yang baik,
4
kataan
yang
benar.
Sela
(52-6)
Engkau mencintai segala
ketika nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghamperkataan
yang
mengacaukan,
hai
lidah penipu! 5 (52-7)
piri Batsyeba. (51-3) Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaranku menurut Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya,
rahmat-Mu yang besar! 2 (51-4) Bersihkanlah aku seluruh- Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam
engkau dari dalam negeri orang-orang
nya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku! kemah, membantun
6
(52-8)
Maka
orang-orang benar akan melihathidup.
Sela
3
(51-5) Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku
nya
dan
menjadi
takut,
dan
mereka akan menertawakansenantiasa bergumul dengan dosaku. 4 (51-6) Terhadap
7
nya:
(52-9)
”Lihatlah
orang
itu yang tidak menjadikan
Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan
Allah
tempat
pengungsiannya,
yang percaya akan kekamelakukan apa yang Kauanggap jahat, supaya ternyata
yaannya
yang
melimpah,
dan
berlindung
pada tindakan
Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman8
penghancurannya!”
(52-10)
Tetapi
aku
ini
seperti pohon
Mu. 5 (51-7) Sesungguhnya, dalam kesalahan aku dipezaitun
yang
menghijau
di
dalam
rumah
Allah;
aku perranakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. 6 (51-8) Secaya
akan
kasih
setia
Allah
untuk
seterusnya
dan
selamasungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam ba9
nya.
(52-11)
Aku
hendak
bersyukur
kepada-Mu
selamatin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. 7 (51-9) Bersihkanlah aku dari pada do- lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak; karena namasaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah Mu baik, aku hendak memasyhurkannya di depan orangaku, maka aku menjadi lebih putih dari salju! 8 (51-10) orang yang Kaukasihi!
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Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah
tulang yang Kauremukkan bersorak-sorak kembali! 9 (5111) Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku! 10 (51-12) Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang
teguh! 11 (51-13) Janganlah membuang aku dari hadapanMu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari
padaku! 12 (51-14) Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang dari pada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela! 13 (51-15) Maka aku akan
mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan
pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadaMu. 14 (51-16) Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya
Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersoraksorai memberitakan keadilan-Mu! 15 (51-17) Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian
kepada-Mu! 16 (51-18) Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan; sekiranya kupersembahkan korban
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Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Mahalat.
Nyanyian pengajaran Daud. (53-2) Orang bebal berkata
dalam hatinya: ”Tidak ada Allah!” Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. 2 (53-3)
Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak
manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi
dan yang mencari Allah. 3 (53-4) Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat; tidak ada yang berbuat
baik, seorangpun tidak. 4 (53-5) Tidak sadarkah orangorang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis
umat-Ku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? 5 (53-6) Di sanalah mereka ditimpa kekejutan
yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan; sebab
Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu;
mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. 6 (53-7) Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan
bagi Israel! Apabila Allah memulihkan keadaan umat-Nya,
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maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. tengah hari aku cemas dan menangis; dan Ia mendengar
suaraku. 18 (55-19) Ia membebaskan aku dengan aman
aku, sebab berduyun-duyun meUntuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi. dari serangan terhadap
19
reka
melawan
aku.
(55-20)
Allah akan mendengar dan
Nyanyian pengajaran Daud, (54-2) ketika orang Zifi damerendahkan
mereka,
--Dia
yang
bersemayam sejak purtang mengatakan kepada Saul: ”Daud bersembunyi kebakala.
Sela
Karena
mereka
tidak
berubah
dan mereka tipada kami.” (54-3) Ya Allah, selamatkanlah aku karena
20
dak
takut
akan
Allah.
(55-21)
Orang
itu
mengacungkan
nama-Mu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanyang hidup damai dengan dia,
Mu! 2 (54-4) Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah teli- tangannya kepada mereka
21
3
(55-22)
mulutnya lebih licin dari
janjinya
dilanggarnya;
nga kepada ucapan mulutku! (54-5) Sebab orang-orang
mentega,
tetapi
ia
berniat
menyerang;
perkataannya lebih
yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang
lembut
dari
minyak,
tetapi
semuanya
adalah pedang tersombong ingin mencabut nyawaku; mereka tidak mempe22
4
hunus.
(55-23)
Serahkanlah
kuatirmu
kepada TUHAN,
dulikan Allah. Sela (54-6) Sesungguhnya, Allah adalah
5
maka
Ia
akan
memelihara
engkau!
Tidak
untuk selamapenolongku; Tuhanlah yang menopang aku. (54-7) Biar23
lamanya
dibiarkan-Nya
orang
benar
itu
goyah.
(55-24)
lah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku; binasa6
Tetapi
Engkau,
ya
Allah,
akan
menjerumuskan
mereka
ke
kanlah mereka karena kesetiaan-Mu! (54-8) Dengan rela
lubang
sumur
yang
dalam;
orang
penumpah
darah
dan
pehati aku akan mempersembahkan korban kepada-Mu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya TUHAN. 7 (54-9) Sebab nipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku
Ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku me- ini percaya kepada-Mu.
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mandangi musuhku.
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Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Merpati di
pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. (56-2) Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku,
sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku! 2 (563) Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan
banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. 3 (564) Waktu aku takut, aku ini percaya kepada-Mu; 4 (565) kepada Allah, yang firman-Nya kupuji, kepada Allah
aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? 5 (56-6) Sepanjang hari
mereka mengacaukan perkaraku; mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. 6 (56-7) Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku,
seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. 7 (568) Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka?
Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah!
8
(56-9) Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung,
air mataku Kautaruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah
semuanya telah Kaudaftarkan? 9 (56-10) Maka musuhku
akan mundur pada waktu aku berseru; aku yakin, bahwa
Allah memihak kepadaku. 10 (56-11) Kepada Allah, firmanNya kupuji, kepada TUHAN, firman-Nya kupuji, 11 (5612) kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah
yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? 12 (56-13)
Nazarku kepada-Mu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan
korban syukur akan kubayar kepada-Mu. 13 (56-14) Sebab
Engkau telah meluputkan aku dari pada maut, bahkan
menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung; maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan.

Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi.
Nyanyian pengajaran Daud. (55-2) Berilah telinga, ya
Allah, kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku! 2 (55-3) Perhatikanlah aku dan jawablah aku!
Aku mengembara dan menangis karena cemas, 3 (55-4) karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik; sebab
mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan
geramnya mereka memusuhi aku. 4 (55-5) Hatiku gelisah,
kengerian maut telah menimpa aku. 5 (55-6) Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. 6 (557) Pikirku: ”Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati,
aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang, 7 (558) bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Sela 8 (55-9) Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai.” 9 (5510) Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan, sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota! 10 (55-11) Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana; 11 (55-12) penghancuran ada di tengah-tengahnya, di tanah lapangnya tidak
habis-habisnya ada penindasan dan tipu. 12 (55-13) Kalau musuhku yang mencela aku, aku masih dapat menanggungnya; kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku, aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap
dia. 13 (55-14) Tetapi engkau orang yang dekat dengan
aku, temanku dan orang kepercayaanku: 14 (55-15) kami
yang bersama-sama bergaul dengan baik, dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. 15 (55-16) Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hiduphidup ke dalam dunia orang mati! Sebab kejahatan ada
Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Jangan medi kediaman mereka, ya dalam batin mereka. 16 (55-17) musnahkan. Miktam Dari Daud, ketika ia lari dari pada
Tetapi aku berseru kepada Allah, dan TUHAN akan me- Saul, ke dalam gua. (57-2) Kasihanilah aku, ya Allah,
nyelamatkan aku. 17 (55-18) --Di waktu petang, pagi dan kasihanilah aku, sebab kepada-Mulah jiwaku berlindung;
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dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung, sampai
berlalu penghancuran itu. 2 (57-3) Aku berseru kepada
Allah, Yang Mahatinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. 3 (57-4) Kiranya Ia mengirim utusan dari
sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang
menginjak-injak aku. Sela Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenaran-Nya. 4 (57-5) Aku terbaring di
tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. 5 (57-6) Tinggikanlah diri-Mu
mengatasi langit, ya Allah! Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi! 6 (57-7) Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku, mereka
menggali lobang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh
ke dalamnya. Sela 7 (57-8) Hatiku siap, ya Allah, hatiku
siap; aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. 8 (57-9)
Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar! 9 (57-10) Aku mau
bersyukur kepada-Mu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan,
aku mau bermazmur bagi-Mu di antara suku-suku bangsa;
10
(57-11) sebab kasih setia-Mu besar sampai ke langit, dan
kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. 11 (57-12) Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah! Biarlah kemuliaanMu mengatasi seluruh bumi!

58

Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Jangan memusnahkan. Miktam dari Daud. (58-2) Sungguhkah kamu
memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah
kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? 2 (58-3)
Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan,
tanganmu, menjalankan kekerasan di bumi. 3 (58-4) Sejak
lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. 4 (58-5) Bisa mereka serupa bisa ular, mereka seperti ular tedung tuli yang
menutup telinganya, 5 (58-6) yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantera
yang pandai. 6 (58-7) Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya, patahkanlah gigi geligi singa-singa
muda, ya TUHAN! 7 (58-8) Biarlah mereka hilang seperti
air yang mengalir lenyap! Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan! 8 (58-9) Biarlah mereka seperti siput
yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. 9 (58-10) Sebelum periuk-periukmu
merasakan api semak duri, telah dilanda-Nya baik yang
hidup segar maupun yang hangus. 10 (58-11) Orang benar
itu akan bersukacita, sebab ia memandang pembalasan, ia
akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. 11 (5812) Dan orang akan berkata: ”Sesungguhnya ada pahala
bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi
keadilan di bumi.”

Lepaskanlah aku dari pada musuhku, ya Allahku; bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan
aku. 2 (59-3) Lepaskanlah aku dari pada orang-orang yang
melakukan kejahatan dan selamatkanlah aku dari pada
penumpah-penumpah darah. 3 (59-4) Sebab sesungguhnya,
mereka menghadang nyawaku; orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran,
aku tidak berdosa, ya TUHAN, 4 (59-5) aku tidak bersalah, merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku, dan lihatlah! 5 (59-6) Engkau, TUHAN,
Allah semesta alam, adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa; janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat! Sela
6
(59-7) Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka
melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. 7 (59-8) Sesungguhnya, mereka menyindir dengan mulutnya; cemooh
ada di bibir mereka, sebab--siapakah yang mendengarnya?
8
(59-9) Tetapi Engkau, TUHAN, menertawakan mereka,
Engkau mengolok-olok segala bangsa. 9 (59-10) Ya kekuatanku, aku mau berpegang pada-Mu, sebab Allah adalah
kota bentengku. 10 (59-11) Allahku dengan kasih setiaNya akan menyongsong aku; Allah akan membuat aku
memandang rendah seteru-seteruku. 11 (59-12) Janganlah
membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa, halaulah
mereka kian ke mari dengan kuasa-Mu, dan jatuhkanlah
mereka, ya Tuhan, perisai kami! 12 (59-13) Karena dosa
mulut mereka adalah perkataan bibirnya, biarlah mereka
tertangkap dalam kecongkakannya. Oleh karena sumpah
serapah dan dusta yang mereka ceritakan, 13 (59-14) habisilah mereka dalam geram, habisilah, sehingga mereka tidak
ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah
di antara keturunan Yakub, sampai ke ujung bumi. Sela
14
(59-15) Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. 15 (5916) Mereka mengembara mencari makan; apabila mereka
tidak kenyang, maka mereka mengaum. 16 (59-17) Tetapi
aku mau menyanyikan kekuatan-Mu, pada waktu pagi aku
mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu; sebab Engkau
telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada
waktu kesesakanku. 17 (59-18) Ya kekuatanku, bagi-Mu
aku mau bermazmur; sebab Allah adalah kota bentengku,
Allahku dengan kasih setia-Nya.
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Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Bunga bakung kesaksian. Miktam dari Daud untuk diajarkan, (602) ketika ia memerangi orang Aram-Mesopotamia dan orang
Aram-Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah dua belas ribu orang Edom di Lembah Asin.
(60-3) Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus
pertahanan kami; Engkau telah murka; pulihkanlah kami!
2
(60-4) Engkau telah menggoncangkan bumi dan membeUntuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Jangan me- lahnya; perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah gomusnahkan. Miktam dari Daud, ketika Saul menyuruh yang. 3 (60-5) Engkau telah membuat umat-Mu mengaorang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. (59-2) lami penderitaan yang berat, Engkau telah memberi kami

59

436

19. MAZMUR

minum anggur yang memusingkan. 4 (60-6) Kepada me- aku tidak akan goyah. 7 (62-8) Pada Allah ada keselamareka yang takut kepada-Mu telah Kauberikan panji-panji, tanku dan kemuliaanku; gunung batu kekuatanku, tempat
tanda untuk berlindung terhadap panah. Sela 5 (60-7) Su- perlindunganku ialah Allah. 8 (62-9) Percayalah kepadapaya terluput orang-orang yang Kaucintai, berikanlah ke- Nya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di
selamatan dengan tangan kanan-Mu dan jawablah kami! hadapan-Nya; Allah ialah tempat perlindungan kita. Sela
6
(60-8) Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya: ”Aku 9 (62-10) Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu
hendak beria-ria, Aku hendak membagi-bagikan Sikhem, dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka
dan lembah Sukot hendak Kuukur. 7 (60-9) Punya-Ku naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan dari pada angin.
Gilead dan punya-Ku Manasye, Efraim ialah pelindung 10 (62-11) Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah
kepala-Ku, Yehuda ialah tongkat kerajaan-Ku; 8 (60-10) menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan; apabila
Moab ialah tempat pembasuhan-Ku, kepada Edom Aku harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padamelemparkan kasut-Ku, karena Filistea Aku bersorak-sorai.” nya. 11 (62-12) Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku
9
(60-11) Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang dengar: bahwa kuasa dari Allah asalnya, 12 (62-13) dan
berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? 10 (60- dari pada-Mu juga kasih setia, ya Tuhan; sebab Engkau
12) Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang membalas setiap orang menurut perbuatannya.
kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala
tentara kami? 11 (60-13) Berikanlah kepada kami pertoMazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yelongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari huda. (63-2) Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari
manusia. 12 (60-14) Dengan Allah akan kita lakukan perbuatanEngkau, jiwaku haus kepada-Mu, tubuhku rindu kepadaperbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak- Mu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair.
2
injak para lawan kita.
(63-3) Demikianlah aku memandang kepada-Mu di tem-
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61Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi.
Dari Daud. (61-2) Dengarkanlah kiranya seruanku, ya
Allah, perhatikanlah doaku! 2 (61-3) Dari ujung bumi aku
berseru kepada-Mu, karena hatiku lemah lesu; tuntunlah
aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. 3 (61-4)
Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku,
menara yang kuat terhadap musuh. 4 (61-5) Biarlah aku
menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya,
biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu! Sela
5
(61-6) Sungguh, Engkau, ya Allah, telah mendengarkan
nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. 6 (61-7) Tambahilah umur raja, tahuntahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun; 7 (61-8) kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya, titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. 8 (61-9)
Maka aku hendak memazmurkan nama-Mu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari.

62

Untuk pemimpin biduan. Menurut: Yedutun. Mazmur Daud. (62-2) Hanya dekat Allah saja aku tenang,
dari pada-Nyalah keselamatanku. 2 (62-3) Hanya Dialah
gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku
tidak akan goyah. 3 (62-4) Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai
kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? 4 (62-5) Mereka hanya
bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang
tinggi; mereka suka kepada dusta; dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki.
Sela 5 (62-6) Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang,
sebab dari pada-Nyalah harapanku. 6 (62-7) Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku,

pat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaanMu. 3 (63-4) Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari pada
hidup; bibirku akan memegahkan Engkau. 4 (63-5) Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. 5 (63-6) Seperti dengan
lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir
yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. 6 (63-7) Apabila aku ingat kepada-Mu di tempat tidurku, merenungkan
Engkau sepanjang kawal malam, -- 7 (63-8) sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapMu aku bersorak-sorai. 8 (63-9) Jiwaku melekat kepadaMu, tangan kanan-Mu menopang aku. 9 (63-10) Tetapi
orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku, akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. 10 (63-11)
Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka
akan menjadi makanan anjing hutan. 11 (63-12) Tetapi
raja akan bersukacita di dalam Allah; setiap orang, yang
bersumpah demi Dia, akan bermegah, karena mulut orangorang yang mengatakan dusta akan disumbat.

64

Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. (64-2) Ya
Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengaduh, jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. 2 (64-3) Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan,
3
(64-4) yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang
membidikkan kata yang pahit seperti panah, 4 (64-5) untuk
menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi; sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan
tidak takut-takut. 5 (64-6) Mereka berpegang teguh pada
maksud yang jahat, mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi; kata mereka: ”Siapa
yang melihatnya?” 6 (64-7) Mereka merancang kecurangan-
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kecurangan: ”Kami sudah siap, rancangan sudah rampung.” Alangkah dalamnya batin dan hati orang! 7 (64-8)
Tetapi Allah menembak mereka dengan panah; sekonyongkonyong mereka terluka. 8 (64-9) Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka; setiap orang yang melihat
mereka menggeleng kepala. 9 (64-10) Maka semua orang
takut dan memberitakan perbuatan Allah, dan mengakui
pekerjaan-Nya. 10 (64-11) Orang benar akan bersukacita
karena TUHAN dan berlindung pada-Nya; semua orang
yang jujur akan bermegah.

pekerjaan Allah; Ia dahsyat dalam perbuatan-Nya terhadap manusia: 6 Ia mengubah laut menjadi tanah kering,
dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai.
Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia, 7 yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang mataNya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak
tidak dapat meninggikan diri. Sela 8 Pujilah Allah kami,
hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadaNya! 9 Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan
tidak membiarkan kaki kami goyah. 10 Sebab Engkau telah
menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti
11
Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Nyanyian. orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami
(65-2) Bagi-Mulah puji-pujian di Sion, ya Allah; dan kepada- ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami;
12
Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala
Mulah orang membayar nazar. 2 (65-3) Engkau yang menkami,
kami telah menempuh api dan air; tetapi Engkau
dengarkan doa. Kepada-Mulah datang semua yang hidup
3
telah
mengeluarkan
kami sehingga bebas. 13 Aku akan ma(65-4) karena bersalah. Bilamana pelanggaran-pelanggaran
kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang mengha- suk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban
14
puskannya. 4 (65-5) Berbahagialah orang yang Engkau bakaran, aku akan membayar kepada-Mu nazarku, yang
pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di telah diucapkan bibirku, dan dikatakan mulutku pada waktu
15
pelataran-Mu! Kiranya kami menjadi kenyang dengan se- aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk
gala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. 5 (65- akan kupersembahkan kepada-Mu, dengan asap korban
6) Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan dari domba-domba jantan; aku akan menyediakan lembu16
keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyela- lembu dan kambing-kambing jantan. Sela Marilah, dematkan kami, Engkau, yang menjadi kepercayaan segala ngarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah, aku
ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh; 6 (65-7) Eng- hendak menceritakan apa yang dilakukan-Nya terhadap
17
kau, yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan- diriku. Kepada-Nya aku telah berseru dengan mulutku,
18
Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan; 7 (65-8) kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya
Engkau, yang meredakan deru lautan, deru gelombang- ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau
19
Sesungguhnya, Allah telah mendengar, Ia
gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa! 8 (65-9) mendengar.
telah
memperhatikan
doa yang kuucapkan. 20 Terpujilah
Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi
takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu; tempat terbitnya Allah, yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan
pagi dan petang Kaubuat bersorak-sorai. 9 (65-10) Eng- kasih setia-Nya dari padaku.
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kau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan,
dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air;
Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya: 10 (65-11) Engkau mengairi
alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan
tanahnya, dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya; Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. 11 (6512) Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakMu mengeluarkan lemak; 12 (65-13) tanah-tanah padang
gurun menitik, bukit-bukit berikatpinggangkan sorak-sorai;
13
(65-14) padang-padang rumput berpakaikan kawanan
kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum,
semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi.
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Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi.
Mazmur. Nyanyian. (67-2) Kiranya Allah mengasihani
kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, Sela 2 (67-3) supaya jalan-Mu dikenal
di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.
3
(67-4) Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya
Allah; kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadaMu. 4 (67-5) Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan
bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa
dengan adil, dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi.
Sela 5 (67-6) Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu,
ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadaMu. 6 (67-7) Tanah telah memberi hasilnya; Allah, Allah
7
Untuk pemimpin biduan. Nyanyian Mazmur. Bersorak-kita, memberkati kita. (67-8) Allah memberkati kita; ki2
ranya
segala
ujung
bumi
takut akan Dia!
sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah ke-
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muliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian!
Katakanlah kepada Allah: ”Betapa dahsyatnya segala
pekerjaan-Mu; oleh sebab kekuatan-Mu yang besar musuhMu tunduk menjilat kepada-Mu. 4 Seluruh bumi sujud
menyembah kepada-Mu, dan bermazmur bagi-Mu, memazmurkan nama-Mu.” Sela 5 Pergilah dan lihatlah pekerjaan3
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Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Nyanyian.
(68-2) Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuh-Nya,
orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapanNya. 2 (68-3) Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di
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19. MAZMUR

hadapan Allah. 3 (68-4) Tetapi orang-orang benar bersuka- di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayangcita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan dayang yang memalu rebana. 26 (68-27) ”Dalam jemaah
bersukacita. 4 (68-5) Bernyanyilah bagi Allah, mazmurka- pujilah Allah, yakni TUHAN, hai kamu yang berasal dari
nlah nama-Nya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan sumber Israel!” 27 (68-28) Itu Benyamin, yang bungsu, yang
melintasi awan-awan! Nama-Nya ialah TUHAN; beria- berjalan di depan mereka, pemuka-pemuka Yehuda berbondongrialah di hadapan-Nya! 5 (68-6) Bapa bagi anak yatim dan bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka NafPelindung bagi para janda, itulah Allah di kediaman-Nya tali. 28 (68-29) Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, tunyang kudus; 6 (68-7) Allah memberi tempat tinggal kepada jukkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, Engkau yang telah berorang-orang sebatang kara, Ia mengeluarkan orang-orang tindak bagi kami. 29 (68-30) Demi bait-Mu di Yerusalem,
tahanan, sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak- raja-raja menyampaikan persembahan kepada-Mu. 30 (68pemberontak tinggal di tanah yang gundul. 7 (68-8) Ya 31) Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orangAllah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa! Injaklah
ketika Engkau melangkah di padang belantara, Sela 8 (68- mereka yang mengejar perak; serakkanlah bangsa-bangsa
9) bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan yang suka berperang! 31 (68-32) Dari Mesir orang memdi hadapan Allah; Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah bawa barang-barang tembaga, Etiopia bersegera menguIsrael. 9 (68-10) Hujan yang melimpah Engkau siramkan, lurkan tangannya kepada Allah. 32 (68-33) Hai kerajaanya Allah; Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang ger- kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah
sang, 10 (68-11) sehingga kawanan hewan-Mu menetap di bagi Tuhan; Sela 33 (68-34) bagi Dia yang berkendaraan
sana; dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdeorang yang tertindas, ya Allah. 11 (68-12) Tuhan menyam- ngarkan suara-Nya, suara-Nya yang dahsyat! 34 (68-35)
paikan sabda; orang-orang yang membawa kabar baik itu Akuilah kekuasaan Allah; kemegahan-Nya ada di atas Ismerupakan tentara yang besar: 12 (68-13) Raja-raja se- rael, kekuasaan-Nya di dalam awan-awan. 35 (68-36) Allah
gala tentara melarikan diri, melarikan diri, dan perem- adalah dahsyat dari dalam tempat kudus-Nya; Allah Ispuan di rumah membagi-bagi jarahan. 13 (68-14) Mau- rael, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada
kah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap- umat-Nya. Terpujilah Allah!
sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. 14 (68-15) Ketika Yang MaUntuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Bunga bahakuasa menyerakkan raja-raja di sana, turunlah salju
kung. Dari Daud. (69-2) Selamatkanlah aku, ya Allah,
15
di atas gunung Zalmon. (68-16) Gunung Allah gunung
sebab air telah naik sampai ke leherku! 2 (69-3) Aku tengBasan itu, gunung yang berpuncak banyak gunung Basan
gelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat beritu! 16 (68-17) Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak,
tumpu; aku telah terperosok ke air yang dalam, gelommengapa kamu menjeling cemburu, kepada gunung yang
bang pasang menghanyutkan aku. 3 (69-4) Lesu aku kadikehendaki Allah menjadi tempat kedudukan-Nya? Serena berseru-seru, kerongkonganku kering; mataku nyeri
sungguhnya TUHAN akan diam di sana untuk seteruskarena
mengharapkan Allahku. 4 (69-5) Orang-orang yang
nya! 17 (68-18) Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan
membenci aku tanpa alasan lebih banyak dari pada ramberibu-ribu banyaknya; Tuhan telah datang dari Sinai, mabut di kepalaku; terlalu besar jumlah orang-orang yang
suk ke tempat kudus! 18 (68-19) Engkau telah naik ke temhendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sepat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan; Engkau tebab; aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak
lah menerima persembahan-persembahan di antara manukurampas. 5 (69-6) Ya Allah, Engkau mengetahui kebodosia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam
hanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagi-Mu.
di sana, ya TUHAN Allah. 19 (68-20) Terpujilah Tuhan! 6
(69-7) Janganlah mendapat malu oleh karena aku orangHari demi hari Ia menanggung bagi kita; Allah adalah
orang
yang menantikan Engkau, ya Tuhan, ALLAH sekeselamatan kita. Sela 20 (68-21) Allah bagi kita adalah
mesta alam! Janganlah kena noda oleh karena aku orangAllah yang menyelamatkan, ALLAH, Tuhanku, memberi
orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel! 7 (69-8) Sebab
keluputan dari maut. 21 (68-22) Sesungguhnya, Allah meoleh karena Engkaulah aku menanggung cela, noda meliremukkan kepala musuh-Nya, tempurung kepala yang berputi mukaku. 8 (69-9) Aku telah menjadi orang luar bagi
ambut dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya.
saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku; 9 (6922
(68-23) Tuhan telah berfirman: ”Dari Basan akan Ku10) sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan
bawa kembali, akan Kubawa kembali dari tempat yang
kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. 10 (69dalam, 23 (68-24) supaya engkau membasuh kakimu da11) Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itulam darah, dan lidah anjing-anjingmu mendapat bagianpun menjadi cela bagiku; 11 (69-12) aku membuat kain kanya dari pada musuh.” 24 (68-25) Orang melihat perarakanbung menjadi pakaianku, aku menjadi sindiran bagi meMu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam temreka. 12 (69-13) Aku menjadi buah bibir orang-orang yang
pat kudus. 25 (68-26) Di depan berjalan penyanyi-penyanyi,
duduk di pintu gerbang, dengan kecapi peminum-peminum
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menyanyi tentang aku. 13 (69-14) Tetapi aku, aku berdoa kepada-Mu, ya TUHAN, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah; demi kasih setia-Mu yang besar jawablah aku dengan pertolongan-Mu yang setia! 14 (69-15)
Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku
tenggelam, biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang
membenci aku, dan dari air yang dalam! 15 (69-16) Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir
menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku.
16
(69-17) Jawablah aku, ya TUHAN, sebab kasih setia-Mu
baik, berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar! 17 (69-18) Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada
hamba-Mu, sebab aku tersesak; segeralah menjawab aku!
18
(69-19) Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah
aku oleh karena musuh-musuhku. 19 (69-20) Engkau mengenal celaku, maluku dan nodaku; semua lawanku ada di
hadapan-Mu. 20 (69-21) Cela itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa; aku menantikan belas kasihan,
tetapi sia-sia, menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati. 21 (69-22) Bahkan, mereka memberi aku
makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi
aku minum anggur asam. 22 (69-23) Biarlah jamuan yang
di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka
menjadi perangkap. 23 (69-24) Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat; buatlah pinggang mereka goyah senantiasa! 24 (69-25) Tumpahkanlah
amarah-Mu ke atas mereka, dan biarlah murka-Mu yang
menyala-nyala menimpa mereka. 25 (69-26) Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah
mereka tidak ada penghuninya. 26 (69-27) Sebab mereka
mengejar orang yang Kaupukul, mereka menambah kesakitan orang-orang yang Kautikam. 27 (69-28) Tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai Engkau membenarkan mereka! 28 (69-29) Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka
tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar!
29
(69-30) Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan dari pada-Mu, ya Allah, kiranya melindungi aku!
30
(69-31) Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur; 31 (6932) pada pemandangan Allah itu lebih baik dari pada sapi
jantan, dari pada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. 32 (69-33) Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah; kamu yang mencari Allah,
biarlah hatimu hidup kembali! 33 (69-34) Sebab TUHAN
mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang
hina orang-orang-Nya dalam tahanan. 34 (69-35) Biarlah
langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang
bergerak di dalamnya. 35 (69-36) Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya; 36 (6937) anak cucu hamba-hamba-Nya akan mewarisinya, dan
orang-orang yang mencintai nama-Nya akan diam di situ.
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Untuk pemimpin biduan. Dari Daud, pada waktu
mempersembahkan korban peringatan. (70-2) Ya Allah,
bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya TUHAN!
2
(70-3) Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka
yang ingin mencabut nyawaku; biarlah mundur dan kena
noda mereka yang mengingini kecelakaanku; 3 (70-4) biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan: ”Syukur, syukur!” 4 (70-5) Biarlah bergirang dan bersukacita
karena Engkau semua orang yang mencari Engkau; biarlah
mereka yang mencintai keselamatan dari pada-Mu selalu
berkata: ”Allah itu besar!” 5 (70-6) Tetapi aku ini sengsara
dan miskin--ya Allah, segeralah datang! Engkaulah yang
menolong aku dan meluputkan aku; ya TUHAN, janganlah lambat datang!

71

Pada-Mu, ya TUHAN, aku berlindung, janganlah
sekali-kali aku mendapat malu. 2 Lepaskanlah aku dan
luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah
telinga-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku! 3 Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku; sebab Engkaulah bukit batuku
dan pertahananku. 4 Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan
kejam. 5 Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya ALLAH. 6 Kepada-Mulah
aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku; Engkau yang selalu kupujipuji. 7 Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena
Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. 8 Mulutku
penuh dengan puji-pujian kepada-Mu, dengan penghormatan kepada-Mu sepanjang hari. 9 Janganlah membuang
aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. 10 Sebab musuh-musuhku berkatakata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku
berunding bersama-sama 11 dan berkata: ”Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada
yang melepaskan dia!” 12 Ya Allah, janganlah jauh dari padaku! Allahku, segeralah menolong aku! 13 Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku; biarlah berselubungkan cela dan noda orangorang yang mengikhtiarkan celakaku! 14 Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadaMu; 15 mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang dari pada-Mu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. 16 Aku datang dengan keperkasaankeperkasaan Tuhan ALLAH, hendak memasyhurkan hanya keadilan-Mu saja! 17 Ya Allah, Engkau telah mengajar
aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan
perbuatan-Mu yang ajaib; 18 juga sampai masa tuaku dan
putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku,
supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini,
keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang.
19
Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang
telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah se-

440
perti Engkau? 20 Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan
menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi
Engkau akan menaikkan aku kembali. 21 Engkau akan
menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur
aku. 22 Akupun mau menyanyikan syukur bagi-Mu dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allahku, menyanyikan
mazmur bagi-Mu dengan kecapi, ya Yang Kudus Israel.
23
Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur
bagi-Mu, juga jiwaku yang telah Kaubebaskan. 24 Lidahku
juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab
akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang
mengikhtiarkan celakaku.

19. MAZMUR
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Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya.
2
Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris
aku tergelincir. 3 Sebab aku cemburu kepada pembualpembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik.
4
Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka; 5 mereka tidak mengalami kesusahan
manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain.
6
Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. 7 Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan.
8
Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya,
hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. 9 Mereka
membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka mem10
Sebab itu orang-orang berbalik kepada
Dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu ke- bual di bumi.
2
mereka,
mendapatkan
mereka seperti air yang berlimpahpada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja! Kiranya
11
limpah.
Dan
mereka
berkata: ”Bagaimana Allah tahu
ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang3
hal
itu,
adakah
pengetahuan
pada Yang Mahatinggi?” 12 Sesungguhnya,
Mu yang tertindas dengan hukum! Kiranya gunung-gunung
membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit itulah orang-orang fasik: mereka menambah harta benda
13
Sia-sia sama sekali aku memmembawa kebenaran! 4 Kiranya ia memberi keadilan ke- dan senang selamanya!
pertahankan
hati
yang
bersih,
dan membasuh tanganku,
pada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, meno14
tanda
tak
bersalah.
Namun
sepanjang hari aku kena
long orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras!
5
tulah,
dan
kena
hukum
setiap
pagi. 15 Seandainya aku
Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama
ada bulan, turun-temurun! 6 Kiranya ia seperti hujan yang berkata: ”Aku mau berkata-kata seperti itu,” maka seturun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang sungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak16
Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengemenggenangi bumi! 7 Kiranya keadilan berkembang dalam anakmu.
tahuinya,
hal
itu menjadi kesulitan di mataku, 17 sampai
zamannya dan damai sejahtera berlimpah, sampai tidak
ada lagi bulan! 8 Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, dan memper18
Sesungguhnya di tempatdari sungai Efrat sampai ke ujung bumi! 9 Kiranya peng- hatikan kesudahan mereka.
tempat
licin
Kautaruh
mereka,
Kaujatuhkan mereka sehuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh19
Betapa binasa mereka dalam sekejap
musuhnya menjilat debu; 10 kiranya raja-raja dari Tarsis hingga hancur.
20
Seperti
dan pulau-pulau membawa persembahan-persemb kiranya mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan!
mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terraja-raja dari Syeba dan Seba menyampaikan upeti! 11 Kiranya
21
Ketika hatiku
semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa jaga, rupa mereka Kaupandang hina.
menjadi hambanya! 12 Sebab ia akan melepaskan orang merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasa22
miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, nya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku
23
Tetapi aku tetap di dekat-Mu; Engkau
dan orang yang tidak punya penolong; 13 ia akan sayang di dekat-Mu.
24
Dengan nasihat-Mu Engkepada orang lemah dan orang miskin, ia akan menyela- memegang tangan kananku.
matkan nyawa orang miskin. 14 Ia akan menebus nyawa kau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat
25
Siapa gerangan ada padaku
mereka dari penindasan dan kekerasan, darah mereka ma- aku ke dalam kemuliaan.
15
hal di matanya. Hiduplah ia! Kiranya dipersembahkan di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang
26
Sekalipun dagingku dan hatiku hakepadanya emas Syeba! Kiranya ia didoakan senantiasa, kuingini di bumi.
16
dan diberkati sepanjang hari! Biarlah tanaman gandum bis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah
27
berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegu- selama-lamanya. Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh
nungan; biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir- dari pada-Mu akan binasa; Kaubinasakan semua orang,
28
Tetapi
bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. 17 Biarlah yang berzinah dengan meninggalkan Engkau.
namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin aku, aku suka dekat pada Allah; aku menaruh tempat
dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling perlindunganku pada Tuhan ALLAH, supaya dapat menmemberkati dengan namanya, dan menyebut dia berbaha- ceritakan segala pekerjaan-Nya.

72

gia. 18 Terpujilah TUHAN, Allah Israel, yang melakukan
perbuatan yang ajaib seorang diri! 19 Dan terpujilah kiraNyanyian pengajaran Asaf. Mengapa, ya Allah, Kanya nama-Nya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya ubuang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkakemuliaan-Nya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Mu terhadap kambing domba gembalaan-Mu? 2 Ingatlah
20
Sekianlah doa-doa Daud bin Isai.
akan umat-Mu yang telah Kauperoleh pada zaman pur-
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bakala, yang Kautebus menjadi bangsa milik-Mu sendiri! bual.” Dan kepada orang-orang fasik: ”Jangan meningIngatlah akan gunung Sion yang Engkau diami. 3 Ringankanlah
gikan tanduk! 5 (75-6) Jangan mengangkat tandukmu tinggilangkah-Mu ke tempat yang rusak terus-menerus; segala- tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher!” 6 (75galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. 4 Lawan-7) Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan
lawan-Mu mengaum di tempat pertemuan-Mu dan telah dari padang gurun datangnya peninggian itu, 7 (75-8) temendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. 5 Kelihatannyatapi Allah adalah Hakim: direndahkan-Nya yang satu dan
seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak ke- ditinggikan-Nya yang lain. 8 (75-9) Sebab sebuah piala
pada kayu-kayuan yang lebat, 6 dan sekarang ukir-ukirannya ada di tangan TUHAN, berisi anggur berbuih, penuh camseluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung; 7 merekapuran bumbu; Ia menuang dari situ; sungguh, ampasnya
menyulut tempat kudus-Mu dengan api, mereka mena- akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi.
9
jiskan tempat kediaman nama-Mu sampai pada tanah; 8 mereka
(75-10) Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selamaberkata dalam hatinya: ”Baiklah kita menindas mereka lamanya, aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. 10 (75semuanya!” Mereka membakar segala tempat pertemuan 11) Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkanAllah di negeri. 9 Tanda-tanda kami tidak kami lihat, tidak Nya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan.
ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. 10 Berapa lama lagi, ya Allah,
Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi.
lawan itu mencela, dan musuh menista nama-Mu terus- Mazmur Asaf. Nyanyian. (76-2) Allah terkenal di Yehuda,
menerus? 11 Mengapa Engkau menarik kembali tangan- nama-Nya masyhur di Israel! 2 (76-3) Di Salem sudah ada
Mu, menaruh tangan kanan-Mu di dada? 12 Namun Eng- pondok-Nya, dan kediaman-Nya di Sion! 3 (76-4) Di sakau, ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang nalah dipatahkan-Nya panah yang berkilat, perisai dan
melakukan penyelamatan di atas bumi. 13 Engkaulah yang pedang dan alat perang. Sela 4 (76-5) Cemerlang Engkau,
membelah laut dengan kekuatan-Mu, yang memecahkan lebih mulia dari pada pegunungan yang ada sejak purba.
kepala ular-ular naga di atas muka air. 14 Engkaulah yang 5 (76-6) Orang-orang yang berani telah dijarah, mereka termeremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikan- lelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah pernya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belan- kasa kehilangan kekuatannya. 6 (76-7) Oleh sebab hardiktara. 15 Engkaulah yang membelah mata air dan sungai; Mu, ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara mauEngkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu pun kuda. 7 (76-8) Dahsyat Engkau! Siapakah yang tahan
mengalir. 16 Punya-Mulah siang, punya-Mulah juga ma- berdiri di hadapan-Mu pada saat Engkau murka? 8 (76lam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan ma- 9) Dari langit Engkau memperdengarkan keputusan-Mu;
tahari. 17 Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, bumi takut dan tertegun, 9 (76-10) pada waktu Allah bangmusim kemarau dan musim hujan Engkaulah yang membuat- kit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan
Nya. 18 Ingatlah ini: musuh mencela, ya TUHAN, dan semua yang tertindas di bumi. Sela 10 (76-11) Sesungguhbangsa yang bebal itu menista nama-Mu. 19 Janganlah nya panas hati manusia akan menjadi syukur bagi-Mu, dan
berikan nyawa merpati-Mu kepada binatang liar! Janga- sisa panas hati itu akan Kauperikatpinggangkan. 11 (76-12)
nlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orang-Mu yang Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada TUHAN,
tertindas! 20 Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat- Allahmu! Biarlah semua orang yang di sekeliling-Nya metempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. 21 Janganlah
nyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti, 12 (76biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena 13) Dia yang mematahkan semangat para pemimpin, Dia
noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji- yang dahsyat bagi raja-raja di bumi.
muji nama-Mu. 22 Bangunlah, ya Allah, lakukanlah perjuanganMu! Ingatlah akan cela kepada-Mu dari pihak orang bebal
Untuk pemimpin biduan. Menurut: Yedutun. Masepanjang hari. 23 Janganlah lupa suara lawan-Mu, deru
zmur Asaf. (77-2) Aku mau berseru-seru dengan nyaring
orang-orang yang bangkit melawan Engkau, yang teruskepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia
menerus makin keras.
mendengarkan aku. 2 (77-3) Pada hari kesusahanku aku
mencari Tuhan; malam-malam tanganku terulur dan tidak
Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Jangan me- menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. 3 (77-4) Apabila
musnahkan. Mazmur Asaf. Nyanyian. (75-2) Kami ber- aku mengingat Allah, maka aku mengerang, apabila aku
syukur kepada-Mu, ya Allah, kami bersyukur, dan orang- merenung, makin lemah lesulah semangatku. Sela 4 (77orang yang menyerukan nama-Mu menceritakan perbuatan- 5) Engkau membuat mataku tetap terbuka; aku gelisah,
perbuatan-Mu yang ajaib. 2 (75-3) ”Apabila Aku mene- sehingga tidak dapat berkata-kata. 5 (77-6) Aku memikirtapkan waktunya, Aku sendiri akan menghakimi dengan mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dakebenaran. 3 (75-4) Bumi hancur dan semua penduduknya; hulu aku ingat. 6 (77-7) Aku sebut-sebut pada waktu matetapi Akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya.” Sela 4 (75- lam dalam hatiku, aku merenung, dan rohku mencari-cari:
5) Aku berkata kepada pembual-pembual: ”Jangan mem- 7 (77-8) ”Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak
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kembali bermurah hati lagi? 8 (77-9) Sudah lenyapkah un- keajaiban-keajaiban, di tanah Mesir, di padang Zoan; 13 dibelahtuk seterusnya kasih setia-Nya, telah berakhirkah janji itu Nya laut, diseberangkan-Nya mereka; didirikan-Nya air
berlaku turun-temurun? 9 (77-10) Sudah lupakah Allah sebagai bendungan, 14 dituntun-Nya mereka dengan awan
menaruh kasihan, atau ditutup-Nyakah rahmat-Nya ka- pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang
rena murka-Nya?” Sela 10 (77-11) Maka kataku: ”Inilah api; 15 dibelah-Nya gunung batu di padang gurun, diberiyang menikam hatiku, bahwa tangan kanan Yang Maha- Nya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya;
tinggi berubah.” 11 (77-12) Aku hendak mengingat perbuatan-16 dibuat-Nya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatperbuatan TUHAN, ya, aku hendak mengingat keajaiban- Nya air turun seperti sungai. 17 Tetapi mereka terus berkeajaiban-Mu dari zaman purbakala. 12 (77-13) Aku hen- buat dosa terhadap Dia, dengan memberontak terhadap
dak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu, dan merenungkanYang Mahatinggi di padang kering. 18 Mereka mencobai
perbuatan-perbuatan-Mu. 13 (77-14) Ya Allah, jalan-Mu Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan meadalah kudus! Allah manakah yang begitu besar seperti nuruti nafsu mereka. 19 Mereka berkata terhadap Allah:
Allah kami? 14 (77-15) Engkaulah Allah yang melakukan ”Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gukeajaiban; Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara run? 20 Memang, Ia memukul gunung batu, sehingga terbangsa-bangsa. 15 (77-16) Dengan lengan-Mu Engkau te- pancar air dan membanjir sungai-sungai; tetapi sangguplah menebus umat-Mu, bani Yakub dan bani Yusuf. Sela kah Ia memberikan roti juga, atau menyediakan daging
16
(77-17) Air telah melihat Engkau, ya Allah, air telah me- bagi umat-Nya?” 21 Sebab itu, ketika mendengar hal itu,
lihat Engkau, lalu menjadi gentar, bahkan samudera raya TUHAN gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka
gemetar. 17 (77-18) Awan-awan mencurahkan air, awan- bergejolak menimpa Israel, 22 sebab mereka tidak percaya
gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu beter- kepada Allah, dan tidak yakin akan keselamatan dari padabangan. 18 (77-19) Deru guntur-Mu menggelinding, kilat- Nya. 23 Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, memkilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. 19 (77- buka pintu-pintu langit, 24 menurunkan kepada mereka hujan
20) Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu melalui muka manna untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka
air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. 20 (77-21) gandum dari langit; 25 setiap orang telah makan roti malaiEngkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba kat, Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpahdengan perantaraan Musa dan Harun.
limpah. 26 Ia telah menghembuskan angin timur di langit
dan menggiring angin selatan dengan kekuatan-Nya; 27 Ia
menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu baNyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk
nyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti papengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kesir
laut; 28 Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mepada ucapan mulutku. 2 Aku mau membuka mulut mengareka, sekeliling tempat kediaman itu. 29 Mereka makan
takan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman
dan menjadi sangat kenyang; Ia memberikan kepada mepurbakala. 3 Yang telah kami dengar dan kami ketahui,
reka apa yang mereka inginkan. 30 Mereka belum merasa
dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami,
puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka; 31 maka
4
kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mebangkitlah murka Allah terhadap mereka: Ia membunuh
reka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang
gembong-gembong mereka, dan menewaskan teruna-teruna
kemudian puji-pujian kepada TUHAN dan kekuatan-Nya
Israel. 32 Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat
dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan-Nya.
dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan-Nya
5
Telah ditetapkan-Nya peringatan di Yakub dan hukum
yang ajaib. 33 Sebab itu Ia membuat hari-hari mereka
Taurat diberi-Nya di Israel; nenek moyang kita diperintahkanhabis dalam kesia-siaan, dan tahun-tahun mereka dalam
Nya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka,
kekejutan. 34 Apabila Ia membunuh mereka, maka me6
supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anakreka mencari Dia, mereka berbalik dan mengingini Allah;
anak, yang akan lahir kelak, bangun dan menceritakannya 35
mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu me7
kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kereka, dan bahwa Allah Yang Mahatinggi adalah Penebus
percayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatanmereka. 36 Tetapi mereka memperdaya Dia dengan muperbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintah-Nya;
lut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi Dia.
8
dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pen- 37
Hati mereka tidak tetap pada Dia, dan mereka tidak sedurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatia pada perjanjian-Nya. 38 Tetapi Ia bersifat penyayang,
9
tinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim,
Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan
pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada
mereka; banyak kali Ia menahan murka-Nya dan tidak
10
hari pertempuran; mereka tidak berpegang pada perjanmembangkitkan segenap amarah-Nya. 39 Ia ingat bahwa
11
jian Allah dan enggan hidup menurut Taurat-Nya. Mereka
mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan
melupakan pekerjaan-pekerjaan-Nya dan perbuatan-perbuatankembali. 40 Berapa kali mereka memberontak terhadap
Nya yang ajaib, yang telah diperlihatkan-Nya kepada meDia di padang gurun, dan menyusahkan hati-Nya di pareka. 12 Di hadapan nenek moyang mereka dilakukan-Nya
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dang belantara! 41 Berulang kali mereka mencobai Allah, lamanya; 70 dipilih-Nya Daud, hamba-Nya, diambil-Nya
menyakiti hati Yang Kudus dari Israel. 42 Mereka tidak dia dari antara kandang-kandang kambing domba; 71 dari
ingat kepada kekuasaan-Nya, kepada hari Ia membebaskan tempat domba-domba yang menyusui didatangkan-Nya dia,
mereka dari pada lawan, 43 ketika Ia mengadakan tanda- untuk menggembalakan Yakub, umat-Nya, dan Israel, miliktanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan. 44 Ia Nya sendiri. 72 Ia menggembalakan mereka dengan ketumengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran- lusan hatinya, dan menuntun mereka dengan kecakapan
aliran air mereka, sehingga tidak terminum; 45 Ia mele- tangannya.
paskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka,
dan katak-katak yang memusnahkan mereka; 46 Ia memMazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah
berikan hasil tanah mereka kepada ulat, dan hasil jerih masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kuduspayah mereka kepada belalang; 47 Ia mematikan pohon Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. 2 Mereka
anggur mereka dengan hujan batu, dan pohon-pohon ara memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan
mereka dengan embun beku; 48 Ia membiarkan kawanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang
binatang mereka ditimpa hujan es, dan ternak mereka di- Kaukasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. 3 Mereka
sambar halilintar; 49 Ia melepaskan kepada mereka murka- menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling
Nya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman dan ke- Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. 4 Kami mensesakan, suatu pasukan malaikat yang membawa malape- jadi cela bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok
taka; 50 Ia membiarkan murka-Nya berkobar, Ia tidak men- dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. 5 Berapa
cegah jiwa mereka dari maut, nyawa mereka diserahkan- lama lagi, ya TUHAN, Engkau murka terus-menerus, dan
Nya kepada penyakit sampar; 51 dibunuh-Nya semua anak cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api? 6 Tumpahkanlah
sulung di Mesir, kegagahan mereka yang pertama-tama amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal
di kemah-kemah Ham; 52 disuruh-Nya umat-Nya berang- Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan
kat seperti domba-domba, dipimpin-Nya mereka seperti nama-Mu; 7 sebab mereka telah memakan habis Yakub,
kawanan hewan di padang gurun; 53 dituntun-Nya mereka dan tempat kediamannya mereka hancurkan. 8 Janganlah
dengan tenteram, sehingga tidak gemetar, sedang musuh perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami;
mereka dilingkupi laut; 54 dibawa-Nya mereka ke tanah- kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab suNya yang kudus, yakni pegunungan ini, yang diperoleh ta- dah sangat lemah kami. 9 Tolonglah kami, ya Allah pengan kanan-Nya; 55 dihalau-Nya bangsa-bangsa dari depan nyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu! Lepaskanlah
mereka, dibagi-bagikan-Nya kepada mereka tanah pusaka kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu!
dengan tali pengukur, dan disuruh-Nya suku-suku Israel 10 Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata: ”Di mana
mendiami kemah-kemah mereka itu. 56 Tetapi mereka men- Allah mereka?” Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa
cobai dan memberontak terhadap Allah, Yang Mahatinggi, lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah
dan tidak berpegang pada peringatan-peringatan-Nya; 57 mereka
dari hamba-hamba-Mu. 11 Biarlah sampai ke hadapan-Mu
murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, ber- keluhan orang tahanan; sesuai dengan kebesaran lenganubah seperti busur yang memperdaya; 58 mereka menyakiti Mu, biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk
hati-Nya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, mem- mati dibunuh! 12 Dan balikkanlah ke atas pangkuan tebuat Dia cemburu dengan patung-patung mereka. 59 Ketika tangga kami tujuh kali lipat cela yang telah didatangkan
Allah mendengarnya, Ia menjadi gemas, Ia menolak Israel kepada-Mu, ya Tuhan! 13 Maka kami ini, umat-Mu, dan
sama sekali; 60 Ia membuang kediaman-Nya di Silo kemah kawanan domba gembalaan-Mu, akan bersyukur kepadayang didiami-Nya di antara manusia; 61 Ia membiarkan Mu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan pujikekuatan-Nya tertawan, membiarkan kehormatan-Nya ja- pujian untuk-Mu turun-temurun.
tuh ke tangan lawan; 62 Ia membiarkan umat-Nya dimakan
pedang, dan gemaslah Ia atas milik-Nya sendiri. 63 AnakUntuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Bunga baanak teruna mereka dimakan api, dan anak-anak dara mekung.
Kesaksian Asaf. Mazmur. (80-2) Hai gembala Isreka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan; 64 imamrael, pasanglah telinga, Engkau yang menggiring Yusuf seimam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka
bagai kawanan domba! Ya Engkau, yang duduk di atas
tidak dapat menangis. 65 Lalu terjagalah Tuhan, seperti
para kerub, tampillah bersinar 2 (80-3) di depan Efraim
orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari
dan Benyamin dan Manasye! Bangkitkanlah keperkasaanmabuk anggur; 66 Ia memukul mundur para lawan-Nya, Ia
Mu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. 3 (80-4)
menyebabkan mereka mendapat cela untuk selama-lamanya.
Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar,
67
Ia menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilihmaka kami akan selamat. 4 (80-5) TUHAN, Allah semesta
Nya, 68 tetapi Ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang
alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umatdikasihi-Nya; 69 Ia membangun tempat kudus-Nya setinggi
Mu berdoa? 5 (80-6) Engkau memberi mereka makan roti
langit, laksana bumi yang didasarkan-Nya untuk selamacucuran air mata, Engkau memberi mereka minum air
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mata berlimpah-limpah, 6 (80-7) Engkau membuat kami rencananya sendiri! 13 (81-14) Sekiranya umat-Ku mendemenjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan ngarkan Aku! Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang
musuh-musuh kami mengolok-olok kami. 7 (80-8) Ya Allah Kutunjukkan! 14 (81-15) Seketika itu juga musuh mereka
semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersi- Aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka Aku banar, maka kami akan selamat. 8 (80-9) Telah Kauambil likkan tangan-Ku. 15 (81-16) Orang-orang yang membenci
pohon anggur dari Mesir, telah Kauhalau bangsa-bangsa, TUHAN akan tunduk menjilat kepada-Nya, dan itulah nalalu Kautanam pohon itu. 9 (80-10) Engkau telah me- sib mereka untuk selama-lamanya. 16 (81-17) Tetapi umatnyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam- Ku akan Kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan
dalam dan memenuhi negeri; 10 (80-11) gunung-gunung ter- madu dari gunung batu Aku akan mengenyangkannya.”
lindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras
Allah oleh cabang-cabangnya; 11 (80-12) dijulurkannya rantingMazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di
rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai antara para allah Ia menghakimi: 2 ”Berapa lama lagi kamu
ke sungai Efrat. 12 (80-13) Mengapa Engkau melanda tem- menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang faboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? sik? Sela 3 Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan
13
(80-14) Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatangkepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang
di padang memakannya. 14 (80-15) Ya Allah semesta alam, yang kekurangan! 4 Luputkanlah orang yang lemah dan
kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah! yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik!”
Indahkanlah pohon anggur ini, 15 (80-16) batang yang dita- 5 Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa, dalam
nam oleh tangan kanan-Mu! 16 (80-17) Mereka telah mem- kegelapan mereka berjalan; goyanglah segala dasar bumi.
bakarnya dengan api dan menebangnya; biarlah mereka 6 Aku sendiri telah berfirman: ”Kamu adalah allah, dan
hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu! 17 (80-18) Kiranya anak-anak Yang Mahatinggi kamu sekalian. -- 7 Namun setangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, perti manusia kamu akan mati dan seperti salah seorang
anak manusia yang telah Kauteguhkan bagi diri-Mu itu, pembesar kamu akan tewas.” 8 Bangunlah ya Allah, hakimi18
(80-19) maka kami tidak akan menyimpang dari pada- lah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa.
Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan
nama-Mu. 19 (80-20) Ya TUHAN, Allah semesta alam, puMazmur Asaf: suatu nyanyian. (83-2) Ya Allah, jalihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami
nganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan
akan selamat.
janganlah berpangku tangan, ya Allah! 2 (83-3) Sebab
sesungguhnya musuh-musuh-Mu ribut, orang-orang yang
Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Gitit. Dari membenci Engkau meninggikan kepala. 3 (83-4) Mereka
Asaf. (81-2) Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita, mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan
bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. 2 (81-3) Angkatlah mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kaulagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gam- lindungi. 4 (83-5) Kata mereka: ”Marilah kita lenyapkan
bus. 3 (81-4) Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat
bulan purnama, pada hari raya kita. 4 (81-5) Sebab hal lagi!” 5 (83-6) Sungguh, mereka telah berunding dengan
itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan
Allah Yakub. 5 (81-6) Sebagai suatu peringatan bagi Yu- Engkau: 6 (83-7) Penghuni kemah-kemah Edom dan orang
suf ditetapkan-Nya hal itu, pada waktu Ia maju melawan Ismael, Moab dan orang Hagar, 7 (83-8) Gebal dan Amon
tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal: dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, 8 (83-9) juga
6
(81-7) ”Aku telah mengangkat beban dari bahunya, ta- Asyur telah bergabung dengan mereka, menjadi kaki tangannya telah bebas dari keranjang pikulan; 7 (81-8) dalam ngan bani Lot. Sela 9 (83-10) Perlakukanlah mereka seperti
kesesakan engkau berseru, maka Aku meluputkan engkau; Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison,
Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur, Aku 10 (83-11) yang sudah dipunahkan di En-Dor, menjadi putelah menguji engkau dekat air Meriba. Sela 8 (81-9) De- puk bagi tanah. 11 (83-12) Buatlah para pemuka mereka
ngarlah hai umat-Ku, Aku hendak memberi peringatan ke- seperti Oreb dan Zeeb, seperti Zebah dan Salmuna semua
padamu; hai Israel, jika engkau mau mendengarkan Aku! pemimpin mereka, 12 (83-13) yang berkata: ”Marilah kita
9
(81-10) Janganlah ada di antaramu allah lain, dan ja- menduduki tempat-tempat kediaman Allah!” 13 (83-14) Ya
nganlah engkau menyembah kepada allah asing. 10 (81- Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang beterbangan,
11) Akulah TUHAN, Allahmu, yang menuntun engkau ke- seperti jerami yang ditiup angin! 14 (83-15) Seperti api
luar dari tanah Mesir: bukalah mulutmu lebar-lebar, maka yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang mengAku akan membuatnya penuh. 11 (81-12) Tetapi umat- hanguskan gunung-gunung, 15 (83-16) kejarlah mereka deKu tidak mendengarkan suara-Ku, dan Israel tidak suka ngan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting
kepada-Ku. 12 (81-13) Sebab itu Aku membiarkan dia da- beliung-Mu; 16 (83-17) penuhilah muka mereka dengan kelam kedegilan hatinya; biarlah mereka berjalan mengikuti hinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya TUHAN!
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(83-18) Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-negeri kita. 10 (85-11) Kasih dan kesetiaan akan bertemu,
lamanya; biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, 18 (83-19) keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. 11 (85supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama 12) Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan
TUHAN, Yang Mahatinggi atas seluruh bumi.
menjenguk dari langit. 12 (85-13) Bahkan TUHAN akan
memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi ha13
Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Gitit. Ma- silnya. (85-14) Keadilan akan berjalan di hadapan-Nya,
zmur bani Korah. (84-2) Betapa disenangi tempat kediaman- dan akan membuat jejak kaki-Nya menjadi jalan.

84

Mu, ya TUHAN semesta alam! 2 (84-3) Jiwaku hancur
karena merindukan pelataran-pelataran TUHAN; hatiku
dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. 3 (844) Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah,
dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya, pada mezbah-mezbah-Mu, ya TUHAN
semesta alam, ya Rajaku dan Allahku! 4 (84-5) Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terusmenerus memuji-muji Engkau. Sela 5 (84-6) Berbahagialah
manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah! 6 (84-7) Apabila melintasi lembah
Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata
air; bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. 7 (84-8) Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. 8 (84-9) Ya
TUHAN, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Sela 9 (84-10) Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kauurapi! 10 (84-11) Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu
dari pada seribu hari di tempat lain; lebih baik berdiri di
ambang pintu rumah Allahku dari pada diam di kemahkemah orang fasik. 11 (84-12) Sebab TUHAN Allah adalah
matahari dan perisai; kasih dan kemuliaan Ia berikan; Ia
tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. 12 (84-13) Ya TUHAN semesta alam, berbahagialah
manusia yang percaya kepada-Mu!
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Untuk pemimpin biduan. Mazmur bani Korah. (852) Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya TUHAN,
telah memulihkan keadaan Yakub. 2 (85-3) Engkau telah
mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala
dosa mereka. Sela 3 (85-4) Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyalanyala. 4 (85-5) Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat
kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. 5 (85-6)
Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? 6 (85-7) Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatMu bersukacita karena Engkau? 7 (85-8) Perlihatkanlah
kepada kami kasih setia-Mu, ya TUHAN, dan berikanlah
kepada kami keselamatan dari pada-Mu! 8 (85-9) Aku mau
mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, TUHAN.
Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatNya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya
jangan mereka kembali kepada kebodohan? 9 (85-10) Sesungguhnya keselamatan dari pada-Nya dekat pada orangorang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di
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Doa Daud. Sendengkanlah telinga-Mu, ya TUHAN,
jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. 2 Peliharalah
nyawaku, sebab aku orang yang Kaukasihi, selamatkanlah
hamba-Mu yang percaya kepada-Mu. 3 Engkau adalah Allahku,
kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepada-Mulah aku berseru sepanjang hari. 4 Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita,
sebab kepada-Mulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. 5 Sebab
Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadaMu. 6 Pasanglah telinga kepada doaku, ya TUHAN, dan
perhatikanlah suara permohonanku. 7 Pada hari kesesakanku aku berseru kepada-Mu, sebab Engkau menjawab
aku. 8 Tidak ada seperti Engkau di antara para allah, ya
Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kaubuat. 9 Segala
bangsa yang Kaujadikan akan datang sujud menyembah
di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namaMu. 10 Sebab Engkau besar dan melakukan keajaibankeajaiban; Engkau sendiri saja Allah. 11 Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya TUHAN, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu; bulatkanlah hatiku untuk takut akan
nama-Mu. 12 Aku hendak bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan,
Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namaMu untuk selama-lamanya; 13 sebab kasih setia-Mu besar
atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. 14 Ya Allah, orangorang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. 15 Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang
sabar dan berlimpah kasih dan setia. 16 Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatan-Mu kepada
hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu
perempuan! 17 Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu, bahwa Engkau, ya TUHAN, telah menolong
dan menghiburkan aku.
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Mazmur bani Korah: suatu nyanyian. Di gununggunung yang kudus ada kota yang dibangunkan-Nya: 2 TUHAN
lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion dari pada segala tempat kediaman Yakub. 3 Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Sela 4 Aku menyebut
Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal
Aku, bahkan Filistea, Tirus dan Etiopia: ”Ini dilahirkan di
sana.” 5 Tetapi tentang Sion dikatakan: ”Seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya,” dan Dia, Yang Mahatinggi,
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menegakkannya. 6 TUHAN menghitung pada waktu men- turun-temurun.” Sela 5 (89-6) Sebab itu langit bersyukur
catat bangsa-bangsa: ”Ini dilahirkan di sana.” Sela 7 Dan karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya TUHAN, bahkan kaorang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai: ”Se- rena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus.
6
gala mata airku ada di dalammu.”
(89-7) Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan
TUHAN, yang sama seperti TUHAN di antara penghuni
7
Nyanyian. Mazmur bani Korah. Untuk pemimpin sorgawi? (89-8) Allah disegani dalam kalangan orangbiduan. Menurut lagu: Mahalat Leanot. Nyanyian pe- orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang
8
ngajaran Heman, orang Ezrahi. (88-2) Ya TUHAN, Allah ada di sekeliling-Nya. (89-9) Ya TUHAN, Allah semesta
yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya TUHAN,
9
waktu malam aku menghadap Engkau. 2 (88-3) Biarlah do- dan kesetiaan-Mu ada di sekeliling-Mu. (89-10) Engkauaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu ke- lah yang memerintah kecongkakan laut, pada waktu naik
pada teriakku; 3 (88-4) sebab jiwaku kenyang dengan mala- gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakan10
(89-11) Engkaulah yang meremukkan Rahab sepetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. 4 (88- nya.
perti
orang
terbunuh, dengan lengan-Mu yang kuat Eng5) Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun
kau
telah
mencerai-beraikan
musuh-Mu. 11 (89-12) Punyake liang kubur; aku seperti orang yang tidak berkekuatan.
5
(88-6) Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, se- Mulah langit, punya-Mulah juga bumi, dunia serta isinya
12
(89-13) Utara dan
perti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam ku- Engkaulah yang mendasarkannya.
selatan,
Engkaulah
yang
menciptakannya,
Tabor dan Herbur, yang tidak Kauingat lagi, sebab mereka terputus dari
13
6
(89-14) Punyamon
bersorak-sorai
karena
nama-Mu.
kuasa-Mu. (88-7) Telah Kautaruh aku dalam liang kuMulah
lengan
yang
perkasa,
kuat
tangan-Mu
dan tinggi
bur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat
14
7
tangan
kanan-Mu.
(89-15)
Keadilan
dan
hukum
adayang dalam. (88-8) Aku tertekan oleh panas murka-Mu,
lah
tumpuan
takhta-Mu,
kasih
dan
kesetiaan
berjalan
di
dan segala pecahan ombak-Mu Kautindihkan kepadaku.
15
8
depan-Mu.
(89-16)
Berbahagialah
bangsa
yang
tahu
bersorakSela (88-9) Telah Kaujauhkan kenalan-kenalanku dari padaku, telah Kaubuat aku menjadi kekejian bagi mereka. sorai, ya TUHAN, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu;
16
(89-17) karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanAku tertahan dan tidak dapat keluar; 9 (88-10) mataku
jang
hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. 17 (89merana karena sengsara. Aku telah berseru kepada-Mu,
ya TUHAN, sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku 18) Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan ka18
kepada-Mu. 10 (88-11) Apakah Kaulakukan keajaiban bagi rena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. (89-19)
orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyu- Sebab perisai kita kepunyaan TUHAN, dan raja kita kepu19
kur kepada-Mu? Sela 11 (88-12) Dapatkah kasih-Mu diberi- nyaan Yang Kudus Israel. (89-20) Pernah Engkau bertakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebina- bicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang Kausaan? 12 (88-13) Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban- kasihi, kata-Mu: ”Telah Kutaruh mahkota di atas kepala
Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala seorang pahlawan, telah Kutinggikan seorang pilihan dari
20
(89-21) Aku telah mendapat Daud,
lupa? 13 (88-14) Tetapi aku ini, ya TUHAN, kepada-Mu antara bangsa itu.
hamba-Ku;
Aku
telah
mengurapinya dengan minyak-Ku
aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku
21
14
yang
kudus,
(89-22)
maka
tangan-Ku tetap dengan dia,
datang ke hadapan-Mu. (88-15) Mengapa, ya TUHAN,
bahkan
lengan-Ku
meneguhkan
dia. 22 (89-23) Musuh tiKaubuang aku, Kausembunyikan wajah-Mu dari padaku?
15
(88-16) Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak dak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan
23
kecil, aku telah menanggung kengerian dari pada-Mu, aku menindasnya. (89-24) Aku akan menghancurkan lawanputus asa. 16 (88-17) Kehangatan murka-Mu menimpa aku, nya dari hadapannya, dan orang-orang yang membenci24
(89-25) Kesetiaan-Ku dan kasihkedahsyatan-Mu membungkamkan aku, 17 (88-18) menge- nya akan Kubunuh.
Ku
menyertai
dia,
dan
oleh
karena nama-Ku tanduknya
lilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung
25
18
akan
meninggi.
(89-26)
Aku
akan membuat tangannya
aku serentak.
(88-19) Telah Kaujauhkan dari padaku
menguasai
laut,
dan
tangan
kanannya
menguasai sungaisahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan.
sungai. 26 (89-27) Diapun akan berseru kepada-Ku: ’Bapaku Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku.’
Nyanyian pengajaran Etan, orang Ezrahi. (89-2) 27
(89-28) Akupun juga akan mengangkat dia menjadi anak
Aku hendak menyanyikan kasih setia TUHAN selama-lamanya,
sulung, menjadi yang mahatinggi di antara raja-raja bumi.
hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku 28
(89-29) Aku akan memelihara kasih setia-Ku bagi dia
turun-temurun. 2 (89-3) Sebab kasih setia-Mu dibangun
untuk selama-lamanya, dan perjanjian-Ku teguh bagi dia.
untuk selama-lamanya; kesetiaan-Mu tegak seperti langit. 29
(89-30) Aku menjamin akan adanya anak cucunya sam3
(89-4) Engkau telah berkata: ”Telah Kuikat perjanjian
pai selama-lamanya, dan takhtanya seumur langit. 30 (89dengan orang pilihan-Ku, Aku telah bersumpah kepada
31) Jika anak-anaknya meninggalkan Taurat-Ku dan meDaud, hamba-Ku: 4 (89-5) Untuk selama-lamanya Aku henreka tidak hidup menurut hukum-Ku, 31 (89-32) jika ketetapandak menegakkan anak cucumu, dan membangun takhtamu
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Ku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah- karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. 8 Engkau
perintah-Ku, 32 (89-33) maka Aku akan membalas pelang- menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami
garan mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. 9 Sungguh,
pukulan-pukulan. 33 (89-34) Tetapi kasih setia-Ku tidak segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami mengakan Kujauhkan dari padanya dan Aku tidak akan ber- habiskan tahun-tahun kami seperti keluh. 10 Masa hidup
laku curang dalam hal kesetiaan-Ku. 34 (89-35) Aku tidak kami tujuh puluh tahun dan jika kami kuat, delapan puluh
akan melanggar perjanjian-Ku, dan apa yang keluar dari tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderibibir-Ku tidak akan Kuubah. 35 (89-36) Sekali Aku ber- taan; sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lesumpah demi kekudusan-Ku, tentulah Aku tidak akan ber- nyap. 11 Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan
bohong kepada Daud: 36 (89-37) Anak cucunya akan ada takut kepada gemas-Mu? 12 Ajarlah kami menghitung hariuntuk selama-lamanya, dan takhtanya seperti matahari di hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijakdepan mata-Ku, 37 (89-38) seperti bulan yang ada selama- sana. 13 Kembalilah, ya TUHAN--berapa lama lagi? --dan
lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan.” Sela 38 (89- sayangilah hamba-hamba-Mu! 14 Kenyangkanlah kami di
39) Tetapi Engkau sendiri menolak dan membuang, men- waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorakjadi gemas kepada orang yang Kauurapi, 39 (89-40) mem- sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. 15 Buatlah
batalkan perjanjian dengan hamba-Mu, menajiskan mah- kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau mekotanya laksana debu, 40 (89-41) melanda segala tembok- nindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengnya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. 41 (89- alami celaka. 16 Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba42) Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak
ia menjadi cela bagi tetangganya. 42 (89-43) Engkau te- mereka. 17 Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas
lah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah mem- kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya, perbuat semua musuhnya bersukacita. 43 (89-44) Juga Kau- buatan tangan kami, teguhkanlah itu.
balikkan mata pedangnya, dan tidak membuat dia dapat
bertahan dalam peperangan. 44 (89-45) Engkau menghenOrang yang duduk dalam lindungan Yang Mahatinggi
tikan kegemilangannya, dan takhtanya Kaucampakkan ke
dan bermalam dalam naungan Yang Mahakuasa 2 akan
45
bumi. (89-46) Kaupendekkan masa mudanya, Kauseluberkata kepada TUHAN: ”Tempat perlindunganku dan
bungi dia dengan malu. Sela 46 (89-47) Berapa lama lagi,
kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai.” 3 Sungguh,
ya TUHAN, Engkau bersembunyi terus-menerus, berkobarDialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkobar murka-Mu laksana api? 47 (89-48) Ingatlah apa umur
kap burung, dari penyakit sampar yang busuk. 4 Dengan
hidup itu, betapa sia-sia Kauciptakan semua anak manukepak-Nya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapsia! 48 (89-49) Siapakah orang yang hidup dan yang tidak
Nya engkau akan berlindung, kesetiaan-Nya ialah perisai
mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya
dan pagar tembok. 5 Engkau tak usah takut terhadap kedari kuasa dunia orang mati? Sela 49 (89-50) Di manadahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu
kah kasih setia-Mu yang mula-mula, ya Tuhan, yang telah
siang, 6 terhadap penyakit sampar yang berjalan di daKaujanjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanlam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk
Mu? 50 (89-51) Ingatlah cela hamba-Mu, ya Tuhan, bahwa
di waktu petang. 7 Walau seribu orang rebah di sisimu,
dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa,
dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak
51
(89-52) yang dilontarkan oleh musuh-musuh-Mu, ya TUHAN,
akan menimpamu. 8 Engkau hanya menontonnya dengan
yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang Kauumatamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orangrapi. 52 (89-53) Terpujilah TUHAN untuk selama-lamanya!
orang fasik. 9 Sebab TUHAN ialah tempat perlindungaAmin, ya amin.
nmu, Yang Mahatinggi telah kaubuat tempat perteduhanmu, 10 malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah
Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat tidak akan mendekat kepada kemahmu; 11 sebab malaikatperteduhan kami turun-temurun. 2 Sebelum gunung-gunung malaikat-Nya akan diperintahkan-Nya kepadamu untuk
dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan menjaga engkau di segala jalanmu. 12 Mereka akan medari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah natang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan
Allah. 3 Engkau mengembalikan manusia kepada debu, terantuk kepada batu. 13 Singa dan ular tedung akan kadan berkata: ”Kembalilah, hai anak-anak manusia!” 4 Sebab ulangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular
di mata-Mu seribu tahun sama seperti hari kemarin, apa- naga. 14 ”Sungguh, hatinya melekat kepada-Ku, maka Aku
bila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu ma- akan meluputkannya, Aku akan membentenginya, sebab
lam. 5 Engkau menghanyutkan manusia; mereka seperti ia mengenal nama-Ku. 15 Bila ia berseru kepada-Ku, Aku
mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, 6 di waktu pagi akan menjawab, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan,
berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16 Dengan
layu. 7 Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan panjang umur akan Kukenyangkan dia, dan akan Kuperli-
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hatkan kepadanya keselamatan dari pada-Ku.”

92

Mazmur. Nyanyian untuk hari Sabat. (92-2) Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada TUHAN, dan
untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya Yang Mahatinggi, 2 (92-3) untuk memberitakan kasih setia-Mu di
waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, 3 (92-4) dengan bunyi-bunyian sepuluh tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. 4 (92-5) Sebab telah Kaubuat aku bersukacita, ya TUHAN, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. 5 (92-6) Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya TUHAN, dan
sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. 6 (92-7) Orang
bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan
mengerti hal itu. 7 (92-8) Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. 8 (92-9) Tetapi Engkau
di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya TUHAN!
9
(92-10) Sebab, sesungguhnya musuh-Mu, ya TUHAN, sebab, sesungguhnya musuh-Mu akan binasa, semua orang
yang melakukan kejahatan akan diceraiberaikan. 10 (9211) Tetapi Kautinggikan tandukku seperti tanduk banteng,
aku dituangi dengan minyak baru; 11 (92-12) mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orangorang jahat yang bangkit melawan aku. 12 (92-13) Orang
benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh
subur seperti pohon aras di Libanon; 13 (92-14) mereka
yang ditanam di bait TUHAN akan bertunas di pelataran
Allah kita. 14 (92-15) Pada masa tua pun mereka masih
berbuah, menjadi gemuk dan segar, 15 (92-16) untuk memberitakan, bahwa TUHAN itu benar, bahwa Ia gunung
batuku dan tidak ada kecurangan pada-Nya.

19. MAZMUR
mereka bunuh; 7 dan mereka berkata: ”TUHAN tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya.” 8 Perhatikanlah,
hai orang-orang bodoh di antara rakyat! Hai orang-orang
bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? 9 Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang
membentuk mata, masakan tidak memandang? 10 Dia yang
menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia? 11 TUHAN mengetahui rancangan-rancangan manusia; sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. 12 Berbahagialah
orang yang Kauhajar, ya TUHAN, dan yang Kauajari dari
Taurat-Mu, 13 untuk menenangkan dia terhadap hari-hari
malapetaka, sampai digali lobang untuk orang fasik. 14 Sebab
TUHAN tidak akan membuang umat-Nya, dan milik-Nya
sendiri tidak akan ditinggalkan-Nya; 15 sebab hukum akan
kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang
yang tulus hati. 16 Siapakah yang bangkit bagiku melawan
orang-orang jahat, siapakah yang tampil bagiku melawan
orang-orang yang melakukan kejahatan? 17 Jika bukan
TUHAN yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat
sunyi. 18 Ketika aku berpikir: ”Kakiku goyang,” maka
kasih setia-Mu, ya TUHAN, menyokong aku. 19 Apabila
bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanMu menyenangkan jiwaku. 20 Masakan bersekutu dengan
Engkau takhta kebusukan, yang merancangkan bencana
berdasarkan ketetapan? 21 Mereka bersekongkol melawan
jiwa orang benar, dan menyatakan fasik darah orang yang
tidak bersalah. 22 Tetapi TUHAN adalah kota bentengku
dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. 23 Ia
akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka,
dan karena kejahatan mereka Ia akan membinasakan mereka; TUHAN, Allah kita, akan membinasakan mereka.

95Marilah kita bersorak-sorai untuk TUHAN, bersorak93TUHAN adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, TUHAN
sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita
2

berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh, telah
tegak dunia, tidak bergoyang; 2 takhta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. 3 Sungai-sungai telah
mengangkat, ya TUHAN, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. 4 Dari pada suara air yang besar, dari pada pecahan
ombak laut yang hebat, lebih hebat TUHAN di tempat
tinggi. 5 Peraturan-Mu sangat teguh; bait-Mu layak kudus, ya TUHAN, untuk sepanjang masa.
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Ya Allah pembalas, ya TUHAN, ya Allah pembalas,
tampillah! 2 Bangunlah, ya Hakim bumi, balaslah kepada
orang-orang congkak apa yang mereka lakukan! 3 Berapa
lama lagi orang-orang fasik, ya TUHAN, berapa lama lagi
orang-orang fasik beria-ria? 4 Mereka memuntahkan katakata yang kurang ajar dan semua orang yang melakukan
kejahatan itu menyombong. 5 Umat-Mu, ya TUHAN, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas; 6 janda
dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim

menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersoraksorak bagi-Nya dengan nyanyian mazmur. 3 Sebab TUHAN
adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala allah. 4 Bagian-bagian bumi yang paling dalam
ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunungpun kepunyaanNya. 5 Kepunyaan-Nya laut, Dialah yang menjadikannya,
dan darat, tangan-Nyalah yang membentuknya. 6 Masuklah,
marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan TUHAN
yang menjadikan kita. 7 Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaan-Nya dan kawanan domba tuntunan
tangan-Nya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar
suara-Nya! 8 Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba,
seperti pada hari di Masa di padang gurun, 9 pada waktu
nenek moyangmu mencobai Aku, menguji Aku, padahal
mereka melihat perbuatan-Ku. 10 Empat puluh tahun Aku
jemu kepada angkatan itu, maka kata-Ku: ”Mereka suatu
bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal
jalan-Ku.” 11 Sebab itu Aku bersumpah dalam murka-Ku:
”Mereka takkan masuk ke tempat perhentian-Ku.”
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96Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN, menya-

perkenalkan keselamatan yang dari pada-Nya, telah me3
nyilah bagi TUHAN, hai segenap bumi! Menyanyilah nyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa. Ia
bagi TUHAN, pujilah nama-Nya, kabarkanlah keselamatan mengingat kasih setia dan kesetiaan-Nya terhadap kaum
Israel, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang
yang dari pada-Nya dari hari ke hari. 3 Ceritakanlah kemuliaan4
Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan dari pada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi TUHAN,
yang ajaib di antara segala suku bangsa. 4 Sebab TUHAN hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan
5
maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat dari pada bermazmurlah! Bermazmurlah bagi TUHAN dengan ke6
segala allah. 5 Sebab segala allah bangsa-bangsa adalah capi, dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nahampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. 6 Keagunganfiri dan sangkakala yang nyaring bersorak-soraklah di ha7
dan semarak ada di hadapan-Nya, kekuatan dan kehor- dapan Raja, yakni TUHAN! Biarlah gemuruh laut serta
8
matan ada di tempat kudus-Nya. 7 Kepada TUHAN, hai isinya, dunia serta yang diam di dalamnya! Biarlah sungaisuku-suku bangsa, kepada TUHAN sajalah kemuliaan dan sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai
9
kekuatan! 8 Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bersama-sama di hadapan TUHAN, sebab Ia datang unbawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya! tuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan
9
Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran.
2

kekudusan, gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi!
10
Katakanlah di antara bangsa-bangsa: ”TUHAN itu Raja!
Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili
bangsa-bangsa dalam kebenaran.” 11 Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta
isinya, 12 biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai 13 di hadapan TUHAN, sebab Ia datang, sebab Ia datang untuk
menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan-Nya.
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TUHAN itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia
duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. 2 TUHAN
itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala
bangsa. 3 Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namaMu yang besar dan dahsyat; Kuduslah Ia! 4 Raja yang
kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan
kebenaran; hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. 5 Tinggikanlah TUHAN,
Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakiNya! Kuduslah Ia! 6 Musa dan Harun di antara imamimam-Nya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan nama-Nya. Mereka berseru kepada TUHAN dan
Ia menjawab mereka. 7 Dalam tiang awan Ia berbicara
kepada mereka; mereka telah berpegang pada peringatanperingatan-Nya dan ketetapan yang diberikan-Nya kepada
mereka. 8 TUHAN, Allah kami, Engkau telah menjawab
mereka, Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. 9 Tinggikanlah
TUHAN, Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan
gunung-Nya yang kudus! Sebab kuduslah TUHAN, Allah
kita!

TUHAN adalah Raja! Biarlah bumi bersorak-sorak,
biarlah banyak pulau bersukacita! 2 Awan dan kekelaman
ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan
takhta-Nya. 3 Api menjalar di hadapan-Nya, dan menghanguskan para lawan-Nya sekeliling. 4 Kilat-kilat-Nya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. 5 Gununggunung luluh seperti lilin di hadapan TUHAN, di hadapan
Tuhan seluruh bumi. 6 Langit memberitakan keadilan-Nya,
dan segala bangsa melihat kemuliaan-Nya. 7 Semua orang
yang beribadah kepada patung akan mendapat malu, orang
yang memegahkan diri karena berhala-berhala; segala allah
sujud menyembah kepada-Nya. 8 Sion mendengarnya dan
Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah
bersukacita, puteri-puteri Yehuda bersorak-sorak, oleh karena penghukuman-Mu, ya TUHAN. 9 Sebab Engkaulah, bagi TUHAN, hai seluruh bumi! 2 Beribadahlah kepada
ya TUHAN, Yang Mahatinggi di atas seluruh bumi, Eng- TUHAN dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dekau sangat dimuliakan di atas segala allah. 10 Hai orang- ngan sorak-sorai! 3 Ketahuilah, bahwa Tuhanlah Allah; Diorang yang mengasihi TUHAN, bencilah kejahatan! Dia, alah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatyang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihi-Nya, Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya. 4 Masuklah meakan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. lalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam
11
Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadaNya dan pujilah nama-Nya! 5 Sebab TUHAN itu baik, kaorang-orang yang tulus hati. 12 Bersukacitalah karena TUHAN,
hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama- sih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya
tetap turun-temurun.
Nya yang kudus.
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Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN,
Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih
sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib; setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagi-Mu, ya
keselamatan telah dikerjakan kepada-Nya oleh tangan kanan-TUHAN. 2 Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak
Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. 2 TUHAN telah mem- bercela: Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak
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19. MAZMUR

hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. 3 Tiada
kutaruh di depan mataku perkara dursila; perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. 4 Hati yang
bengkok akan menjauh dari padaku, kejahatan aku tidak
mau tahu. 5 Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat
temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong
dan tinggi hati, aku tidak suka. 6 Mataku tertuju kepada
orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam
bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara
yang tak bercela, akan melayani aku. 7 Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku, orang
yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku.
8
Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri;
akan kulenyapkan dari kota TUHAN, semua orang yang
melakukan kejahatan.

mandang dari sorga ke bumi, 20 (102-21) untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orangorang yang ditentukan mati dibunuh, 21 (102-22) supaya
nama TUHAN diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di
Yerusalem, 22 (102-23) apabila berkumpul bersama-sama
bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada TUHAN. 23 (102-24) Ia telah mematahkan kekuatanku
di jalan, dan memperpendek umurku. 24 (102-25) Aku berkata: ”Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku! Tahun-tahun-Mu tetap turun-temurun!”
25
(102-26) Dahulu sudah Kauletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. 26 (102-27) Semuanya itu
akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu
akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah Engkau
akan mengubah mereka, dan mereka berubah; 27 (102-28)
tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. 28 (102-29) Anak hamba-hamba-Mu akan diam
Doa seorang sengsara, pada waktu ia lemah lesu
dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada
dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan TUHAN.
di hadapan-Mu.
(102-2) TUHAN, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepada-Mu. 2 (102-3) JangaDari Daud. Pujilah TUHAN, hai jiwaku! Pujinlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku
tersesak. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku; pada hari lah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku! 2 Pujilah
aku berseru, segeralah menjawab aku! 3 (102-4) Sebab TUHAN, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikanhari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara Nya! 3 Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang
seperti perapian. 4 (102-5) Hatiku terpukul dan layu se- menyembuhkan segala penyakitmu, 4 Dia yang menebus
perti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. 5 (102-6) hidupmu dari lobang kubur, yang memahkotai engkau deOleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang- ngan kasih setia dan rahmat, 5 Dia yang memuaskan hasbelulang. 6 (102-7) Aku sudah menyerupai burung undan ratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi
di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok baru seperti pada burung rajawali. 6 TUHAN menjalankan
pada reruntuhan. 7 (102-8) Aku tak bisa tidur dan sudah keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. 7 Ia temenjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. 8 (102-9) lah memperkenalkan jalan-jalan-Nya kepada Musa, perbuatanSepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku, orang- perbuatan-kepada orang Israel. 8 TUHAN adalah penyaorang yang mempermainkan aku menyumpah dengan me- yang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih
nyebut namaku. 9 (102-10) Sebab aku makan abu seperti setia. 9 Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selamaroti, dan mencampur minumanku dengan tangisan, 10 (102- lamanya Ia mendendam. 10 Tidak dilakukan-Nya kepada
11) oleh karena marah-Mu dan geram-Mu, sebab Engkau kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya
telah mengangkat aku dan melemparkan aku. 11 (102-12) kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, 11 tetapi seHari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku tinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiasendiri layu seperti rumput. 12 (102-13) Tetapi Engkau, ya Nya atas orang-orang yang takut akan Dia; 12 sejauh tiTUHAN, bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama- mur dari barat, demikian dijauhkan-Nya dari pada kita
Mu tetap turun-temurun. 13 (102-14) Engkau sendiri akan pelanggaran kita. 13 Seperti bapa sayang kepada anakbangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya un- anaknya, demikian TUHAN sayang kepada orang-orang
tuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. 14 (102-15) Se- yang takut akan Dia. 14 Sebab Dia sendiri tahu apa kita,
bab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya, dan Dia ingat, bahwa kita ini debu. 15 Adapun manusia, harimerasa kasihan akan debunya. 15 (102-16) Maka bangsa- harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikiabangsa menjadi takut akan nama TUHAN, dan semua nlah ia berbunga; 16 apabila angin melintasinya, maka tiraja bumi akan kemuliaan-Mu, 16 (102-17) bila TUHAN dak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi.
sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam 17 Tetapi kasih setia TUHAN dari selama-lamanya samkemuliaan-Nya, 17 (102-18) sudah berpaling mendengarkan pai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia,
doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina dan keadilan-Nya bagi anak cucu, 18 bagi orang-orang yang
doa mereka. 18 (102-19) Biarlah hal ini dituliskan bagi ang- berpegang pada perjanjian-Nya dan yang ingat untuk mekatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti lakukan titah-Nya. 19 TUHAN sudah menegakkan takhtaakan memuji-muji TUHAN, 19 (102-20) sebab Ia telah me- Nya di sorga dan kerajaan-Nya berkuasa atas segala sesumandang dari ketinggian-Nya yang kudus, TUHAN me- atu. 20 Pujilah TUHAN, hai malaikat-malaikat-Nya, hai
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pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firmanNya dengan mendengarkan suara firman-Nya. 21 Pujilah
TUHAN, hai segala tentara-Nya, hai pejabat-pejabat-Nya
yang melakukan kehendak-Nya. 22 Pujilah TUHAN, hai
segala buatan-Nya, di segala tempat kekuasaan-Nya! Pujilah TUHAN, hai jiwaku!
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wiatan yang telah Kaubentuk untuk bermain dengannya.
27
Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. 28 Apabila Engkau memberikannya,
mereka memungutnya; apabila Engkau membuka tanganMu, mereka kenyang oleh kebaikan. 29 Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut; apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. 30 Apabila Engkau mengirim roh-Mu,
mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. 31 Biarlah
kemuliaan TUHAN tetap untuk selama-lamanya, biarlah
TUHAN bersukacita karena perbuatan-perbuatan-Nya! 32 Dia
yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. 33 Aku hendak menyanyi bagi TUHAN selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. 34 Biarlah renunganku
manis kedengaran kepada-Nya! Aku hendak bersukacita
karena TUHAN. 35 Biarlah habis orang-orang berdosa dari
bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi! Pujilah TUHAN, hai jiwaku! Haleluya!

Pujilah TUHAN, hai jiwaku! TUHAN, Allahku,
Engkau sangat besar! Engkau yang berpakaian keagungan
dan semarak, 2 yang berselimutkan terang seperti kain, yang
membentangkan langit seperti tenda, 3 yang mendirikan
kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awanawan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap
angin, 4 yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu,
dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, 5 yang
telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga
takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. 6 Dengan
samudera raya Engkau telah menyelubunginya; air telah
naik melampaui gunung-gunung. 7 Terhadap hardik-Mu
air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara
guntur-Mu, 8 naik gunung, turun lembah ke tempat yang
Bersyukurlah kepada TUHAN, serukanlah namaKautetapkan bagi mereka. 9 Batas Kautentukan, takkan Nya, perkenalkanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa!
mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. 2 Bernyanyilah bagi-Nya, bermazmurlah bagi-Nya, perca10
Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah- kapkanlah segala perbuatan-Nya yang ajaib! 3 Bermegahlah
lembah, mengalir di antara gunung-gunung, 11 memberi mi- di dalam nama-Nya yang kudus, biarlah bersukahati orangnum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai- orang yang mencari TUHAN! 4 Carilah TUHAN dan kekuatankeledai hutan; 12 di dekatnya diam burung-burung di udara, Nya, carilah wajah-Nya selalu! 5 Ingatlah perbuatan-perbuatan
bersiul dari antara daun-daunan. 13 Engkau yang mem- ajaib yang dilakukan-Nya, mujizat-mujizat-Ny dan penghukuman
beri minum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng-Mu, penghukuman yang diucapkan-Nya, 6 hai anak cucu Abrabumi kenyang dari buah pekerjaan-Mu. 14 Engkau yang ham, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihanmenumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan Nya! 7 Dialah TUHAN, Allah kita, di seluruh bumi beruntuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan laku penghukuman-Nya. 8 Ia ingat untuk selama-lamanya
dari dalam tanah 15 dan anggur yang menyukakan hati ma- akan perjanjian-Nya, firman yang diperintahkan-Nya kenusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan pada seribu angkatan, 9 yang diikat-Nya dengan Abraham,
makanan yang menyegarkan hati manusia. 16 Kenyang dan akan sumpah-Nya kepada Ishak; 10 diadakan-Nya hal
pohon-pohon TUHAN, pohon-pohon aras di Libanon yang itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian keditanam-Nya, 17 di mana burung-burung bersarang, bu- kal bagi Israel, 11 firman-Nya: ”Kepadamu akan Kuberung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar; rikan tanah Kanaan, sebagai milik pusaka yang ditentukan
18
gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan,bagimu.” 12 Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit
bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelan- saja, dan mereka orang-orang asing di sana, 13 dan mengduk. 19 Engkau yang telah membuat bulan menjadi pe- embara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kenentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenam- rajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, 14 Ia tidak memnya. 20 Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka ha- biarkan seorangpun memeras mereka, raja-raja dihukumripun malamlah; ketika itulah bergerak segala binatang Nya oleh karena mereka: 15 ”Jangan mengusik orang-orang
hutan. 21 Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa, yang Kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabidan menuntut makanannya dari Allah. 22 Apabila ma- Ku!” 16 Ketika Ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri
tahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di itu, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, 17 diutustempat perteduhannya; 23 manusiapun keluarlah ke peker- Nyalah seorang mendahului mereka: Yusuf, yang dijual
jaannya, dan ke usahanya sampai petang. 24 Betapa ba- menjadi budak. 18 Mereka mengimpit kakinya dengan benyak perbuatan-Mu, ya TUHAN, sekaliannya Kaujadikan lenggu, lehernya masuk ke dalam besi, 19 sampai saat firmandengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Nya sudah genap, dan janji TUHAN membenarkannya.
25
Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ ber- 20 Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa
gerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang membebaskannya. 21 Dijadikannya dia tuan atas istanakecil dan besar. 26 Di situ kapal-kapal berlayar dan Le- nya, dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, 22 untuk
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memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehen- 7 Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatandak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua- perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiatuanya. 23 Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Ya- Mu, tetapi mereka memberontak terhadap Yang Mahakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. 24 TUHAN tinggi di tepi Laut Teberau. 8 Namun diselamatkan-Nya
membuat umat-Nya sangat subur, dan menjadikannya le- mereka oleh karena nama-Nya, untuk memperkenalkan
bih kuat dari pada para lawannya; 25 diubah-Nya hati me- keperkasaan-Nya. 9 Dihardik-Nya Laut Teberau, sehingga
reka untuk membenci umat-Nya, untuk memperdayakan kering, dibawa-Nya mereka berjalan melalui samudera raya
hamba-hamba-Nya. 26 Diutus-Nya Musa, hamba-Nya, dan seperti melalui padang gurun. 10 Demikian diselamatkanHarun yang telah dipilih-Nya; 27 keduanya mengadakan Nya mereka dari tangan pembenci, ditebus-Nya mereka
tanda-tanda-Nya di antara mereka, dan mujizat-mujizat di dari tangan musuh; 11 air menutupi para lawan mereka, setanah Ham: 28 dikirim-Nya kegelapan, maka hari menjadi orangpun dari pada mereka tiada tinggal. 12 Ketika itu pergelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya; cayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menya29
diubah-Nya air mereka menjadi darah, dan dimatikan- nyikan puji-pujian kepada-Nya. 13 Tetapi segera mereka
Nya ikan-ikan mereka. 30 Katak-katak berkeriapan di ne- melupakan perbuatan-perbuatan-Nya, dan tidak menangeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka; 31 Ia ber- tikan nasihat-Nya; 14 mereka dirangsang nafsu di padang
firman, maka datanglah lalat pikat, dan nyamuk-nyamuk gurun, dan mencobai Allah di padang belantara. 15 Diberikandi seluruh daerah mereka; 32 dicurahkan-Nya hujan es ganti Nya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkanhujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri me- Nya penyakit paru-paru di antara mereka. 16 Mereka cemreka; 33 dirubuhkan-Nya pohon anggur dan pohon ara me- buru kepada Musa di perkemahan, dan kepada Harun,
reka, dan ditumbangkan-Nya pohon di daerah mereka; 34 Ia orang kudus TUHAN. 17 Bumi terbuka dan menelan Datan,
berfirman, maka datanglah belalang dan belalang pelom- menutupi kumpulan Abiram. 18 Api menyala di kalangan
pat tidak terbilang banyaknya, 35 yang memakan segala mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu.
tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil 19 Mereka membuat anak lembu di Horeb, dan sujud metanah mereka; 36 dibunuh-Nya semua anak sulung di negeri nyembah kepada patung tuangan; 20 mereka menukar Kemereka, mula segala kegagahan mereka: 37 Dituntun-Nya muliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan
mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara rumput. 21 Mereka melupakan Allah yang telah menyelasuku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. 38 Orang Me- matkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besir bersukacita, ketika mereka keluar, sebab orang-orang sar di Mesir: 22 perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham,
Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. 39 Dibentangkanperbuatan-perbuatan dahsyat di tepi Laut Teberau. 23 Maka
Nya awan menjadi tudung, dan api untuk menerangi ma- Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa,
lam. 40 Mereka meminta, maka didatangkan-Nya burung orang pilihan-Nya, tidak mengetengahi di hadapan-Nya,
puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkan-Nya me- untuk menyurutkan amarah-Nya, sehingga Ia tidak mereka. 41 Dibuka-Nya gunung batu, maka terpancarlah air, musnahkan mereka. 24 Mereka menolak negeri yang indah
lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai; 42 sebabitu, tidak percaya kepada firman-Nya. 25 Mereka menggeIa ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham, hamba-rutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara TUHAN.
Nya. 43 Dituntun-Nya umat-Nya keluar dengan kegirangan 26 Lalu Ia mengangkat tangan-Nya terhadap mereka undan orang-orang pilihan-Nya dengan sorak-sorai. 44 Diberikantuk meruntuhkan mereka di padang gurun, 27 dan untuk
Nya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsamereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, 45 agar bangsa, dan menyerakkan mereka ke pelbagai negeri. 28 Mereka
supaya mereka tetap mengikuti ketetapan-Nya, dan meme- berpaut pada Baal Peor, dan memakan korban-korban
gang segala pengajaran-Nya. Haleluya!
sembelihan bagi orang mati. 29 Mereka menyakiti hati-Nya
dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara
mereka. 30 Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum,
Haleluya! Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab
maka berhentilah tulah itu. 31 Hal itu diperhitungkan keIa baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiapadanya sebagai jasa turun-temurun, untuk selama-lamanya.
Nya. 2 Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan 32
Mereka menggusarkan Dia dekat air Meriba, sehingga
3
TUHAN, memperdengarkan segala pujian kepada-Nya? Berbahagialah
Musa kena celaka karena mereka; 33 sebab mereka memaorang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan
hitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya.
keadilan di segala waktu! 4 Ingatlah aku, ya TUHAN, demi 34
Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa, seperti yang
kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku, demi
diperintahkan TUHAN kepada mereka, 35 tetapi mereka
5
keselamatan dari pada-Mu, supaya aku melihat kebaikan
bercampur baur dengan bangsa-bangsa, dan belajar carapada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dacara mereka bekerja. 36 Mereka beribadah kepada berhalalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersamaberhala mereka, yang menjadi perangkap bagi mereka. 37 Mereka
sama milik-Mu sendiri. 6 Kami dan nenek moyang kami temengorbankan anak-anak lelaki mereka, dan anak-anak
lah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik.
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perempuan mereka kepada roh-roh jahat, 38 dan menum- perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak
pahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak manusia, 16 sebab dipecahkan-Nya pintu-pintu tembaga, dan
lelaki dan anak-anak perempuan mereka, yang mereka kor- dihancurkan-Nya palang-palang pintu besi. 17 Ada orangbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang beritu cemar oleh hutang darah. 39 Mereka menajiskan diri dosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka;
dengan apa yang mereka lakukan, dan berzinah dalam 18 mereka muak terhadap segala makanan dan mereka superbuatan-perbuatan mereka. 40 Maka menyalalah murka dah sampai pada pintu gerbang maut. 19 Maka berseruTUHAN terhadap umat-Nya, dan Ia jijik kepada milik- serulah mereka kepada TUHAN dalam kesesakan mereka,
Nya sendiri. 41 Diserahkan-Nyalah mereka ke tangan bangsa- dan diselamatkan-Nya mereka dari kecemasan mereka, 20 disampa
bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka ber- Nya firman-Nya dan disembuhkan-Nya mereka, diluputkankuasa atas mereka. 42 Mereka diimpit oleh musuhnya, se- Nya mereka dari liang kubur. 21 Biarlah mereka bersyukur
hingga takluk ke bawah kuasanya. 43 Banyak kali dilepaskan- kepada TUHAN karena kasih setia-Nya, karena perbuatanNya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia.
rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan me- 22 Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur, dan
reka. 44 Namun Ia menilik kesusahan mereka, ketika Ia menceritakan pekerjaan-pekerjaan-Nya dengan sorak-sorai!
mendengar teriak mereka. 45 Ia ingat akan perjanjian-Nya 23 Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapalkarena mereka, dan menyesal sesuai dengan kasih setia- kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas; 24 mereka
Nya yang besar. 46 Diberi-Nya mereka mendapat rahmat melihat pekerjaan-pekerjaan TUHAN, dan perbuatan-perbuatandari pihak semua orang yang menawan mereka. 47 Selamatkanlah
Nya yang ajaib di tempat yang dalam. 25 Ia berfirman,
kami, ya TUHAN, Allah kami, dan kumpulkanlah kami maka dibangkitkan-Nya angin badai yang meninggikan
dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada gelombang-gelombangnya. 26 Mereka naik sampai ke lanama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian ngit dan turun ke samudera raya, jiwa mereka hancur kakepada-Mu. 48 Terpujilah TUHAN, Allah Israel, dari selama- rena celaka; 27 mereka pusing dan terhuyung-huyung selamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat perti orang mabuk, dan kehilangan akal. 28 Maka berserumengatakan: ”Amin!” Haleluya!
serulah mereka kepada TUHAN dalam kesesakan mereka,
dan dikeluarkan-Nya mereka dari kecemasan mereka, 29 dibuatNyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya
Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahtenang. 30 Mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan
wasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 2 Biarlah
dituntun-Nya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. 31 Biarlah
itu dikatakan orang-orang yang ditebus TUHAN, yang
mereka bersyukur kepada TUHAN karena kasih setia-Nya,
ditebus-Nya dari kuasa yang menyesakkan, 3 yang dikumpulkankarena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anakNya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari
anak manusia. 32 Biarlah mereka meninggikan Dia dalam
utara dan dari selatan. 4 Ada orang-orang yang mengjemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para
embara di padang belantara, jalan ke kota tempat keditua-tua. 33 Dibuat-Nya sungai-sungai menjadi padang guaman orang tidak mereka temukan; 5 mereka lapar dan
run, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang,
haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. 6 Maka 34
tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab keberseru-serulah mereka kepada TUHAN dalam kesesakan
jahatan orang-orang yang diam di dalamnya. 35 Dibuatmereka, dan dilepaskan-Nya mereka dari kecemasan meNya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering
reka. 7 Dibawa-Nya mereka menempuh jalan yang lurus,
menjadi pancaran-pancaran air. 36 Ditempatkan-Nya di
sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. 8 Biarlah
sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota temmereka bersyukur kepada TUHAN karena kasih setia-Nya,
pat kediaman; 37 mereka menabur di ladang-ladang dan
karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anakmembuat kebun-kebun anggur, yang mengeluarkan buahanak manusia, 9 sebab dipuaskan-Nya jiwa yang dahaga,
buahan sebagai hasil. 38 Diberkati-Nya mereka sehingga
dan jiwa yang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan.
mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan
10
Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kemereka tidak dibuat-Nya berkurang. 39 Tetapi mereka men11
lam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka
jadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan cememberontak terhadap perintah-perintah Allah, dan melaka dan duka. 40 Ditumpahkan-Nya kehinaan ke atas orang12
nista nasihat Yang Mahatinggi, maka ditundukkan-Nya
orang terkemuka, dan dibuat-Nya mereka mengembara
hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir, dan
di padang tandus yang tiada jalan; 41 tetapi orang mis13
tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka
kin dibentengi-Nya terhadap penindasan, dan dibuat-Nya
kepada TUHAN dalam kesesakan mereka, dan diselamatkankaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya.
14
Nyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawa-Nya me- 42
Orang-orang benar melihatnya, lalu bersukacita, tetapi
reka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskansegala kecurangan tutup mulut. 43 Siapa yang mempunyai
15
Biarlah mereka berNya belenggu-belenggu mereka.
hikmat? Biarlah ia berpegang pada semuanya ini, dan
syukur kepada TUHAN karena kasih setia-Nya, karena
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memperhatikan segala kemurahan TUHAN.

dapan TUHAN, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya.
15
Biarlah itu selalu diperhatikan TUHAN, supaya ingatan
kepada
mereka dilenyapkan dari bumi. 16 Oleh karena ia tiNyanyian. Mazmur Daud. (108-2) Hatiku siap,
ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Ba- dak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengdan orang yang hancur hati sampai mengunlah, hai jiwaku, 2 (108-3) bangunlah, hai gambus dan sara dan miskin
17
reka
mati.
Ia
cinta kepada kutuk--biarlah itu datang
3
kecapi, aku mau membangunkan fajar. (108-4) Aku mau
kepadanya;
ia
tidak
suka kepada berkat--biarlah itu menbersyukur kepada-Mu di antara bangsa-bangsa, ya TUHAN,
18
jauh
dari
padanya.
Ia memakai kutuk sebagai bajunyadan aku mau bermazmur bagi-Mu di antara suku-suku
-biarlah
itu
merembes
seperti air ke dalam dirinya, dan
4
bangsa; (108-5) sebab kasih-Mu besar mengatasi langit,
seperti
minyak
ke
dalam
tulang-tulangnya; 19 biarlah itu
5
dan setia-Mu sampai ke awan-awan. (108-6) Tinggikabaginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat
nlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan20
6
Mu mengatasi seluruh bumi. (108-7) Supaya terluput pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya
orang-orang yang Kaucintai, selamatkanlah dengan tangan itu dari pihak TUHAN menjadi upah orang yang mendaorang-orang yang berkata-kata jahat
kanan-Mu dan jawablah aku! 7 (108-8) Allah telah ber- kwa aku, dan upah
21
Tetapi
Engkau, ya ALLAH, Tuhanku,
terhadap
aku.”
firman di tempat kudus-Nya: ”Aku hendak beria-ria, Aku
bertindaklah
kepadaku
oleh
karena nama-Mu, lepaskanlah
hendak membagi-bagikan Sikhem, dan lembah Sukot henaku
oleh
sebab
kasih
setia-Mu
yang baik! 22 Sebab sengsara
8
dak Kuukur. (108-9) Gilead punya-Ku, Manasye punya23
Ku, Efraim ialah pelindung kepala-Ku, Yehuda ialah tong- dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku; aku
kat kerajaan-Ku, 9 (108-10) Moab ialah tempat pembasuhan- menghilang seperti bayang-bayang pada24 waktu memanKu, kepada Edom Aku melemparkan kasut-Ku, dan ka- jang, aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melenberpuasa, dan badanku menjadi kurus, harena Filistea Aku bersorak-sorai.” 10 (108-11) Siapakah yang tuk oleh sebab 25
Aku telah menjadi cela bagi mereka; mebis
lemaknya.
akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang
lihat
aku,
mereka
menggelengkan kepalanya. 26 Tolonglah
11
(108-12) Bukankah Engkau,
menuntun aku ke Edom?
selamatkanlah aku sesuai deya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak aku, ya TUHAN, Allahku,
27
ngan
kasih
setia-Mu,
supaya
mereka tahu, bahwa tangan12
maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? (108Mulah
ini,
bahwa
Engkaulah,
ya TUHAN, yang telah me13) Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan,
28
lakukannya.
Biar
mereka
mengutuk,
Engkau akan mem13
sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. (108-14) Deberkati;
biarlah
lawan-lawanku
mendapat
malu, tetapi hambangan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah
29
Mu
ini
kiranya
bersukacita.
Biarlah
orang-orang
yang
perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan
mendakwa
aku
berpakaikan
noda,
dan
berselimutkan
makita.
lunya sebagai jubah. 30 Aku hendak bersyukur sangat kepada TUHAN dengan mulutku, dan aku hendak memujiUntuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Ya Allah
muji Dia di tengah-tengah orang banyak. 31 Sebab Ia berpujianku, janganlah berdiam diri! 2 Sebab mulut orang
diri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkanfasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku, mereka
nya dari orang-orang yang menghukumnya.
berbicara terhadap aku dengan lidah dusta; 3 dengan katakata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku
Mazmur Daud. Demikianlah firman TUHAN ketanpa alasan. 4 Sebagai balasan terhadap kasihku mereka
menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. 5 Mereka pada tuanku: ”Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Ku2
membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan dan keben- buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.” Tongkat
6
cian ganti kasihku. ”Angkatlah seorang fasik atas dia, kekuatanmu akan diulurkan TUHAN dari Sion: memerin3
dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya; tahlah di antara musuhmu! Pada hari tentaramu bang7
apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, samu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kedan biarlah doanya menjadi dosa. 8 Biarlah umurnya ber- kudusan; dari kandungan fajar tampil bagimu keremaja4
kurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. 9 Biarlah anmu seperti embun. TUHAN telah bersumpah, dan Ia
anak-anaknya menjadi yatim, dan isterinya menjadi janda. tidak akan menyesal: ”Engkau adalah imam untuk selama5
10
Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan meng-lamanya, menurut Melkisedek.” TUHAN ada di sebelah
11
kananmu;
Ia
meremukkan
raja-raja
pada hari murka-Nya,
Biarlah
emis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya.
6
Ia
menghukum
bangsa-bangsa,
sehingga
mayat-mayat berpenagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang12
gelimpangan;
Ia
meremukkan
orang-orang
yang menjadi
orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Janganlah ada
7
Dari
sungai
di
tepi
jalan
ia minum,
kepala
di
negeri
luas.
orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan
oleh
sebab
itu
ia
mengangkat
kepala.
janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya
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yang menjadi yatim. 13 Biarlah dilenyapkan keturunannya,
dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian.
Haleluya! Aku mau bersyukur kepada TUHAN de14
Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di ha- ngan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar
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dan dalam jemaah. 2 Besar perbuatan-perbuatan TUHAN, runan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, 2 maka Yelayak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. 3 Agung huda menjadi tempat kudus-Nya, Israel wilayah kekuasaandan bersemarak pekerjaan-Nya, dan keadilan-Nya tetap Nya. 3 Laut melihatnya, lalu melarikan diri, sungai Yordan
untuk selamanya. 4 Perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib berbalik ke hulu. 4 Gunung-gunung melompat-lompat sedijadikan-Nya peringatan; TUHAN itu pengasih dan pe- perti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba.
nyayang. 5 Diberikan-Nya rezeki kepada orang-orang yang 5 Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri, hai
takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu, 6 hai
perjanjian-Nya. 6 Kekuatan perbuatan-Nya diberitakan- gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti
Nya kepada umat-Nya, dengan memberikan kepada me- domba jantan, hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak
reka milik pusaka bangsa-bangsa. 7 Perbuatan tangan-Nya domba? 7 Gemetarlah, hai bumi, di hadapan TUHAN, di
ialah kebenaran dan keadilan, segala titah-Nya teguh, 8 kokohhadapan Allah Yakub, 8 yang mengubah gunung batu menuntuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebe- jadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air!
naran dan kejujuran. 9 Dikirim-Nya kebebasan kepada umatNya, diperintahkan-Nya supaya perjanjian-Nya itu untuk
Bukan kepada kami, ya TUHAN, bukan kepada
selama-lamanya; nama-Nya kudus dan dahsyat. 10 Permulaankami, tetapi kepada nama-Mulah beri kemuliaan, oleh kahikmat adalah takut akan TUHAN, semua orang yang me- rena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu! 2 Mengapa bangsalakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepada- bangsa akan berkata: ”Di mana Allah mereka?” 3 Allah
Nya tetap untuk selamanya.
kita di sorga; Ia melakukan apa yang dikehendaki-Nya!

115

4

Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan
tangan manusia, 5 mempunyai mulut, tetapi tidak dapat
berkata-kata, mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat, 6 mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar,
mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium, 7 mempunyai
tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki,
tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. 8 Seperti itulah jadinya orangorang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya
kepadanya. 9 Hai Israel, percayalah kepada TUHAN! -Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. 10 Hai
kaum Harun, percayalah kepada TUHAN! --Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. 11 Hai orang-orang
yang takut akan TUHAN, percayalah kepada TUHAN! -Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. 12 TUHAN
telah mengingat kita; Ia akan memberkati, memberkati
kaum Israel, memberkati kaum Harun, 13 memberkati orangorang yang takut akan TUHAN, baik yang kecil maupun
yang besar. 14 Kiranya TUHAN memberi pertambahan kepada kamu, kepada kamu dan kepada anak-anakmu. 15 Diberkatila
Haleluya! Pujilah, hai hamba-hamba TUHAN, pu- kamu oleh TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
jilah nama TUHAN! 2 Kiranya nama TUHAN dimasyhurkan, 16 Langit itu langit kepunyaan TUHAN, dan bumi itu telah
sekarang ini dan selama-lamanya. 3 Dari terbitnya sampai diberikan-Nya kepada anak-anak manusia. 17 Bukan orangkepada terbenamnya matahari terpujilah nama TUHAN. orang mati akan memuji-muji TUHAN, dan bukan semua
4
TUHAN tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaan-Nya orang yang turun ke tempat sunyi, 18 tetapi kita, kita akan
mengatasi langit. 5 Siapakah seperti TUHAN, Allah kita, memuji TUHAN, sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
yang diam di tempat yang tinggi, 6 yang merendahkan diri Haleluya!
untuk melihat ke langit dan ke bumi? 7 Ia menegakkan
orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang
Aku mengasihi TUHAN, sebab Ia mendengarkan
yang miskin dari lumpur, 8 untuk mendudukkan dia bersama- suaraku dan permohonanku. 2 Sebab Ia menyendengkan
sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para telinga-Nya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan
bangsawan bangsanya. 9 Ia mendudukkan perempuan yang berseru kepada-Nya. 3 Tali-tali maut telah meliliti aku,
mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku,
Haleluya!
aku mengalami kesesakan dan kedukaan. 4 Tetapi aku menyerukan nama TUHAN: ”Ya TUHAN, luputkanlah kiPada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum ketu- ranya aku!” 5 TUHAN adalah pengasih dan adil, Allah

112Haleluya!

Berbahagialah orang yang takut akan
TUHAN, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya.
2
Anak cucunya akan perkasa di bumi; angkatan orang benar akan diberkati. 3 Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. 4 Di dalam
gelap terbit terang bagi orang benar; pengasih dan penyayang orang yang adil. 5 Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan
urusannya dengan sewajarnya. 6 Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya; orang benar itu akan diingat selamalamanya. 7 Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya
tetap, penuh kepercayaan kepada TUHAN. 8 Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para
lawannya. 9 Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada
orang miskin; kebajikannya tetap untuk selama-lamanya,
tanduknya meninggi dalam kemuliaan. 10 Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya, lalu
hancur; keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan.
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kita penyayang. 6 TUHAN memelihara orang-orang sederhana; aku sudah lemah, tetapi diselamatkan-Nya aku.
7
Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab TUHAN telah berbuat baik kepadamu. 8 Ya, Engkau telah meluputkan aku
dari pada maut, dan mataku dari pada air mata, dan kakiku dari pada tersandung. 9 Aku boleh berjalan di hadapan TUHAN, di negeri orang-orang hidup. 10 Aku percaya, sekalipun aku berkata: ”Aku ini sangat tertindas.”
11
Aku ini berkata dalam kebingunganku: ”Semua manusia
pembohong.” 12 Bagaimana akan kubalas kepada TUHAN
segala kebajikan-Nya kepadaku? 13 Aku akan mengangkat
piala keselamatan, dan akan menyerukan nama TUHAN,
14
akan membayar nazarku kepada TUHAN di depan seluruh umat-Nya. 15 Berharga di mata TUHAN kematian semua orang yang dikasihi-Nya. 16 Ya TUHAN, aku hambaMu! Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan!
Engkau telah membuka ikatan-ikatanku! 17 Aku akan mempersembahkan korban syukur kepada-Mu, dan akan menyerukan nama TUHAN, 18 akan membayar nazarku kepada TUHAN di depan seluruh umat-Nya, 19 di pelataran
rumah TUHAN, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem! Haleluya!
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keperkasaan, 16 tangan kanan TUHAN berkuasa meninggikan, tangan kanan TUHAN melakukan keperkasaan!”
17
Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan TUHAN. 18 TUHAN telah
menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan
aku kepada maut. 19 Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap
syukur kepada TUHAN. 20 Inilah pintu gerbang TUHAN,
orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. 21 Aku bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau telah menjawab aku
dan telah menjadi keselamatanku. 22 Batu yang dibuang
oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
23
Hal itu terjadi dari pihak TUHAN, suatu perbuatan
ajaib di mata kita. 24 Inilah hari yang dijadikan TUHAN,
marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya!
25
Ya TUHAN, berilah kiranya keselamatan! Ya TUHAN,
berilah kiranya kemujuran! 26 Diberkatilah dia yang datang dalam nama TUHAN! Kami memberkati kamu dari
dalam rumah TUHAN. 27 Tuhanlah Allah, Dia menerangi
kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali, pada
tanduk-tanduk mezbah. 28 Allahku Engkau, aku hendak
bersyukur kepada-Mu, Allahku, aku hendak meninggikan
Engkau. 29 Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik!
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.

Pujilah TUHAN, hai segala bangsa, megahkanlah
Dia, hai segala suku bangsa! 2 Sebab kasih-Nya hebat atas
kita, dan kesetiaan TUHAN untuk selama-lamanya. HaleBerbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak berluya!
cela, yang hidup menurut Taurat TUHAN. 2 Berbahagialah
orang-orang yang memegang peringatan-peringatan-Nya,
Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bah- yang mencari Dia dengan segenap hati, 3 yang juga tidak
wasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 2 Biarlah melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalanIsrael berkata: ”Bahwasanya untuk selama-lamanya ka- jalan yang ditunjukkan-Nya. 4 Engkau sendiri telah mesih setia-Nya!” 3 Biarlah kaum Harun berkata: ”Bahwa- nyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguhsanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!” 4 Biarlah sungguh. 5 Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada
orang yang takut akan TUHAN berkata: ”Bahwasanya un- ketetapan-Mu! 6 Maka aku tidak akan mendapat malu,
tuk selama-lamanya kasih setia-Nya!” 5 Dalam kesesakan apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. 7 Aku
aku telah berseru kepada TUHAN. TUHAN telah men- akan bersyukur kepada-Mu dengan hati jujur, apabila aku
jawab aku dengan memberi kelegaan. 6 TUHAN di pi- belajar hukum-hukum-Mu yang adil. 8 Aku akan berpehakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dila- gang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan
kukan manusia terhadap aku? 7 TUHAN di pihakku, me- aku sama sekali. 9 Dengan apakah seorang muda memnolong aku; aku akan memandang rendah mereka yang pertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya semembenci aku. 8 Lebih baik berlindung pada TUHAN dari suai dengan firman-Mu. 10 Dengan segenap hatiku aku
pada percaya kepada manusia. 9 Lebih baik berlindung mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari
pada TUHAN dari pada percaya kepada para bangsawan. perintah-perintah-Mu. 11 Dalam hatiku aku menyimpan
10
Segala bangsa mengelilingi aku--demi nama TUHAN, se- janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
sungguhnya aku pukul mereka mundur. 11 Mereka meng- 12 Terpujilah Engkau, ya TUHAN; ajarkanlah ketetapanelilingi aku, ya mengelilingi aku--demi nama TUHAN, se- ketetapan-Mu kepadaku. 13 Dengan bibirku aku mencerisungguhnya aku pukul mereka mundur. 12 Mereka meng- takan segala hukum yang Kauucapkan. 14 Atas petunjuk
elilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas seapi duri, --demi nama TUHAN, sesungguhnya aku pu- gala harta. 15 Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu
kul mereka mundur. 13 Aku ditolak dengan hebat sam- dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. 16 Aku akan berpai jatuh, tetapi TUHAN menolong aku. 14 TUHAN itu gemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu; firman-Mu tidak
kekuatanku dan mazmurku; Ia telah menjadi keselama- akan kulupakan. 17 Lakukanlah kebajikan kepada hambatanku. 15 Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang
orang-orang benar: ”Tangan kanan TUHAN melakukan pada firman-Mu. 18 Singkapkanlah mataku, supaya aku
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memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. 19 Aku raku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. 51 Orang-orang
ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah- yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku
perintah-Mu terhadap aku. 20 Hancur jiwaku karena rindu tidak menyimpang dari Taurat-Mu. 52 Aku ingat kepada
kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. 21 Engkau meng- hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya TUHAN, maka
hardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang terhiburlah aku. 53 Aku menjadi gusar terhadap orangyang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. 22 Gulingkanlah
orang fasik, yang meninggalkan Taurat-Mu. 54 Ketetapandari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah
peringatan-peringatan-Mu. 23 Sekalipun pemuka-pemuka yang kudiami sebagai orang asing. 55 Pada waktu malam
duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan aku ingat kepada nama-Mu, ya TUHAN; aku hendak berketetapan-ketetapan-Mu. 24 Ya, peringatan-peringatan-Mu pegang pada Taurat-Mu. 56 Inilah yang kuperoleh, bahwa
menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. 25 Jiwaku
aku memegang titah-titah-Mu. 57 Bagianku ialah TUHAN,
melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firmanMu. 26 Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Eng- Mu. 58 Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap
kau menjawab aku--ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu ke- hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. 59 Aku mepadaku. 27 Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, mikirkan jalan-jalan hidupku, dan melangkahkan kakiku
supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang menuju peringatan-peringatan-Mu. 60 Aku bersegera dan
ajaib. 28 Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintahaku sesuai dengan firman-Mu. 29 Jauhkanlah jalan dusta perintah-Mu. 61 Tali-tali orang-orang fasik membelit aku,
dari padaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. 30 Aku te- tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. 62 Tengah malam aku
lah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum- bangun untuk bersyukur kepada-Mu atas hukum-hukumhukum-Mu di hadapanku. 31 Aku telah berpaut pada peringatanMu yang adil. 63 Aku bersekutu dengan semua orang yang
peringatan-Mu, ya TUHAN, janganlah membuat aku malu. takut kepada-Mu, dan dengan orang-orang yang berpe32
Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, se- gang pada titah-titah-Mu. 64 Bumi penuh dengan kasih
bab Engkau melapangkan hatiku. 33 Perlihatkanlah kepa- setia-Mu, ya TUHAN, ajarkanlah ketetapan-ketetap kepadaku, ya TUHAN, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, aku daku. 65 Kebajikan telah Kaulakukan kepada hamba-Mu,
hendak memegangnya sampai saat terakhir. 34 Buatlah ya TUHAN, sesuai dengan firman-Mu. 66 Ajarkanlah kepaaku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu; aku daku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku
hendak memeliharanya dengan segenap hati. 35 Biarlah percaya kepada perintah-perintah-Mu. 67 Sebelum aku teraku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab tindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang
aku menyukainya. 36 Condongkanlah hatiku kepada peringatanpada janji-Mu. 68 Engkau baik dan berbuat baik; ajar37
Lalukanlah kanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. 69 Orang yang
peringatan-Mu, dan jangan kepada laba.
mataku dari pada melihat hal yang hampa, hidupkanlah kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku, dengan
aku dengan jalan-jalan yang Kautunjukkan! 38 Teguhkanlah segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. 70 Hati
pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah
yang takut kepada-Mu. 39 Lalukanlah celaku yang mengge- kesukaanku. 71 Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, sutarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. 40 Sesungguhnya
paya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. 72 Taurat yang
aku rindu kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan Kausampaikan adalah baik bagiku, lebih dari pada ribuan
keadilan-Mu! 41 Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku, keping emas dan perak. 73 Tangan-Mu telah menjadikan
ya TUHAN, keselamatan dari pada-Mu itu sesuai dengan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian, supaya
janji-Mu, 42 supaya aku dapat memberi jawab kepada orang aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. 74 Orang-orang
yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. yang takut kepada-Mu melihat aku dan bersukacita, sebab
43
Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari aku berharap kepada firman-Mu. 75 Aku tahu, ya TUHAN,
mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah
44
Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, un- menindas aku dalam kesetiaan. 76 Biarlah kiranya kasih
tuk seterusnya dan selamanya. 45 Aku hendak hidup dalam setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang
kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. 46 Aku hen- Kauucapkan kepada hamba-Mu. 77 Biarlah rahmat-Mu
dak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di ha- sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu
dapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. 47 Aku adalah kegemaranku. 78 Biarlah orang-orang yang kurang
hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang ku- ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok tercintai itu. 48 Aku menaikkan tanganku kepada perintah- hadap aku tanpa alasan; tetapi aku akan merenungkan
perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan titah-titah-Mu. 79 Biarlah berbalik kepadaku orang-orang
ketetapan-ketetapan-Mu. 49 Ingatlah firman yang Kauka- yang takut kepada-Mu, orang-orang yang tahu peringatantakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah mem- peringatan-Mu. 80 Biarlah hatiku tulus dalam ketetapanbuat aku berharap. 50 Inilah penghiburanku dalam sengsa- ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. 81 Habis

458

19. MAZMUR

jiwaku merindukan keselamatan dari pada-Mu, aku ber- sampai saat terakhir. 113 Orang yang bimbang hati kuharap kepada firman-Mu. 82 Habis mataku merindukan benci, tetapi Taurat-Mu kucintai. 114 Engkaulah persemjanji-Mu; aku berkata: ”Bilakah Engkau akan menghi- bunyianku dan perisaiku; aku berharap kepada firman-Mu.
burkan aku?” 83 Sebab aku telah menjadi seperti kirbat 115 Menjauhlah dari padaku, hai penjahat-penjahat; aku
yang diasapi; namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak ku- hendak memegang perintah-perintah Allahku. 116 Topanglah
lupakan. 84 Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bila- aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan jangakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? nlah membuat aku malu dalam pengharapanku. 117 Sokonglah
85
Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lobang ba- aku, supaya aku selamat; aku hendak bersukacita dalam
giku, orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. 86 Segala ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. 118 Engkau menolak
perintah-Mu dapat dipercaya; mereka mengejar aku tanpa semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sealasan--tolonglah aku! 87 Hampir saja mereka menghabisi bab sia-sia tipu muslihat mereka. 119 Sebagai sanga Kauaku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah- anggap semua orang fasik di bumi; sebab itu aku mencintai
Mu. 88 Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, peringatan-peringatan-Mu. 120 Badanku gemetar karena
supaya aku berpegang pada peringatan yang Kauberikan. ketakutan terhadap Engkau, aku takut kepada penghukuman89
Untuk selama-lamanya, ya TUHAN, firman-Mu tetap Mu. 121 Aku telah menjalankan hukum dan keadilan; jateguh di sorga. 90 Kesetiaan-Mu dari keturunan ke ke- nganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku! 122 Jadilah
turunan; Engkau menegakkan bumi, sehingga tetap ada. jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan, janganlah orang91
Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, orang yang kurang ajar memeras aku. 123 Mataku sangat
sebab segala sesuatu melayani Engkau. 92 Sekiranya Taurat- merindukan keselamatan dari pada-Mu dan merindukan
Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa janji-Mu yang adil. 124 Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dedalam sengsaraku. 93 Untuk selama-lamanya aku tidak me- ngan kasih setia-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanlupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghi- Mu kepadaku. 125 Hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengdupkan aku. 94 Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, se- erti, supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. 126 Waktu
bab aku mencari titah-titah-Mu. 95 Orang-orang fasik me- untuk bertindak telah tiba bagi TUHAN; mereka telah
nantikan aku untuk membinasakan aku; tetapi aku hendak merombak Taurat-Mu. 127 Itulah sebabnya aku mencinmemperhatikan peringatan-peringatan-Mu. 96 Aku meli- tai perintah-perintah-Mu lebih dari pada emas, bahkan
hat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas dari pada emas tua. 128 Itulah sebabnya aku hidup jusekali. 97 Betapa kucintai Taurat-Mu! Aku merenungkan- jur sesuai dengan segala titah-Mu; segala jalan dusta aku
nya sepanjang hari. 98 Perintah-Mu membuat aku lebih bi- benci. 129 Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabjaksana dari pada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya nya jiwaku memegangnya. 130 Bila tersingkap, firman-firmanitu ada padaku. 99 Aku lebih berakal budi dari pada se- Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orangmua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kure- orang bodoh. 131 Mulutku kungangakan dan megap-megap,
nungkan. 100 Aku lebih mengerti dari pada orang-orang sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. 132 Berpalinglah
tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. 101 Terhadap kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya
segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. 133 Teguhkanlah
berpegang pada firman-Mu. 102 Aku tidak menyimpang langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan
dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar berkuasa atasku. 134 Bebaskanlah aku dari pada pemeaku. 103 Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, rasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahlebih dari pada madu bagi mulutku. 104 Aku beroleh pe- Mu. 135 Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarngertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci kanlah ketetapan-ketetapan-kepadaku. 136 Air mataku bersegala jalan dusta. 105 Firman-Mu itu pelita bagi kakiku linang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang
dan terang bagi jalanku. 106 Aku telah bersumpah dan aku pada Taurat-Mu. 137 Engkau adil, ya TUHAN, dan hukumakan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum- hukum-Mu benar. 138 Telah Kauperintahkan peringatanMu yang adil. 107 Aku sangat tertindas, ya TUHAN, hidup- peringatan-Mu dalam keadilan dan dalam kesetiaan bekanlah aku sesuai dengan firman-Mu. 108 Kiranya persem- laka. 139 Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para labahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepada- wanku melupakan segala firman-Mu. 140 Janji-Mu sangat
Mu, ya TUHAN, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepa- teruji, dan hamba-Mu mencintainya. 141 Aku ini kecil dan
daku. 109 Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. 142 KeadilanTaurat-Mu tidak kulupakan. 110 Orang-orang fasik telah Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. 143 Aku
memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahtitah-titah-Mu. 111 Peringatan-peringatan-Mu adalah mi- Mu menjadi kesukaanku. 144 Peringatan-peringatan-Mu
lik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu adil untuk selama-lamanya, buatlah aku mengerti, supaya
kegirangan hatiku. 112 Telah kucondongkan hatiku untuk aku hidup. 145 Aku berseru dengan segenap hati; jawablah
melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya, aku, ya TUHAN! Ketetapan-ketetapan-Mu hendak kupe-
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gang. 146 Aku berseru kepada-Mu; selamatkanlah aku! Aku
Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru
hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. 147 Pagi- kepada TUHAN dan Ia menjawab aku: 2 ”Ya TUHAN,
pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong; aku lepaskanlah aku dari pada bibir dusta, dari pada lidah
berharap kepada firman-Mu. 148 Aku bangun mendahului penipu.” 3 Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah
waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. 149 Dengarlah
yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? 4 Panahsuaraku sesuai dengan kasih setia-Mu; ya TUHAN, hidup- panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. 5 Celakalah
kanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. 150 Mendekat orang- aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesekh,
orang yang mengejar aku dengan maksud jahat, mereka karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar! 6 Cukup
menjauh dari Taurat-Mu. 151 Engkau dekat, ya TUHAN, lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang
dan segala perintah-Mu adalah benar. 152 Sejak dahulu aku membenci perdamaian. 7 Aku ini suka perdamaian, tetapi
tahu dari peringatan-peringatan-Mu, bahwa Engkau telah apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang.
menetapkannya untuk selama-lamanya. 153 Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kuNyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke
lupakan. 154 Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku,
155
gunung-gunung;
dari manakah akan datang pertolonganku?
Keselamatan 2
hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu.
Pertolonganku
ialah
dari TUHAN, yang menjadikan lamenjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan3
156
ngit
dan
bumi.
Ia
takkan
membiarkan kakimu goyah,
M tidaklah mereka cari.
Rahmat-Mu berlimpah, ya
4
Sesungguhnya tidak terPenjagamu
tidak
akan
terlelap.
TUHAN, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum5
157
lelap
dan
tidak
tertidur
Penjaga
Israel.
Tuhanlah PenjaPengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak
Mu.
158
gamu,
Tuhanlah
naunganmu
di
sebelah
tangan
kananmu.
menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu.
Melihat 6
Matahari
tidak
menyakiti
engkau
pada
waktu
siang,
atau
pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu, karena me7
159
bulan
pada
waktu
malam.
TUHAN
akan
menjaga
engkau
Lihatlah, betapa
reka tidak berpegang pada janji-Mu.
segala kecelakaan; Ia akan menjaga nyawamu.
aku mencintai titah-titah-Mu! Ya TUHAN, hidupkanlah terhadap
8
160
TUHAN
akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang
aku sesuai dengan kasih setia-Mu.
Dasar firman-Mu
sampai
selama-lamanya.
adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil
adalah untuk selama-lamanya. 161 Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu
Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita, ketika
hatiku gemetar. 162 Aku gembira atas janji-Mu, seperti dikatakan orang kepadaku: ”Mari kita pergi ke rumah
orang yang mendapat banyak jarahan. 163 Aku benci dan TUHAN.” 2 Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu,
merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. hai Yerusalem. 3 Hai Yerusalem, yang telah didirikan se164
Tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, ka- bagai kota yang bersambung rapat, 4 ke mana suku-suku
rena hukum-hukum-Mu yang adil. 165 Besarlah ketente- berziarah, yakni suku-suku TUHAN, untuk bersyukur keraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, ti- pada nama TUHAN sesuai dengan peraturan bagi Israel.
dak ada batu sandungan bagi mereka. 166 Aku menan- 5 Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursitikan keselamatan dari pada-Mu, ya TUHAN, dan aku me- kursi milik keluarga raja Daud. 6 Berdoalah untuk kelakukan perintah-perintah-Mu. 167 Aku berpegang pada sejahteraan Yerusalem: ”Biarlah orang-orang yang menperingatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. cintaimu mendapat sentosa. 7 Biarlah kesejahteraan ada
168
Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan- di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu!”
peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan- 8 Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku aku
Mu. 169 Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu, ya TUHAN;hendak mengucapkan: ”Semoga kesejahteraan ada di daberilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. 170 Biarlah lammu!” 9 Oleh karena rumah TUHAN, Allah kita, aku
permohonanku datang ke hadapan-Mu; lepaskanlah aku hendak mencari kebaikan bagimu.
sesuai dengan janji-Mu. 171 Biarlah bibirku mengucapkan
puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanNyanyian ziarah. Kepada-Mu aku melayangkan
Mu kepadaku. 172 Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu,
mataku,
ya Engkau yang bersemayam di sorga. 2 Lihat,
sebab segala perintah-Mu benar. 173 Biarlah tangan-Mu
seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tamenjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu.
ngan tuannya, seperti mata hamba perempuan meman174
Aku rindu kepada keselamatan dari pada-Mu, ya TUHAN,
dang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita
dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. 175 Biarlah jiwaku
memandang kepada TUHAN, Allah kita, sampai Ia menghidup, supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukumasihani kita. 3 Kasihanilah kami, ya TUHAN, kasihanilah
hukum-Mu menolong aku. 176 Aku sesat seperti domba
kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghiyang hilang, carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintahnaan; 4 jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok
Mu tidak kulupakan.
orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orangorang yang sombong.
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19. MAZMUR

124Nyanyian ziarah Daud.

Jikalau bukan TUHAN yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan seyang memihak kepada kita, --biarlah Israel berkata demikian-muanya itu. Ia tidak akan mendapat malu, apabila ia
- 2 jikalau bukan TUHAN yang memihak kepada kita, ke- berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang.
tika manusia bangkit melawan kita, 3 maka mereka telah
Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang
menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyalanyala terhadap kita; 4 maka air telah menghanyutkan kita, takut akan TUHAN, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkandan sungai telah mengalir melingkupi diri kita, 5 maka te- Nya! 2 Apabila engkau memakan hasil jerih payah tangalah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. nmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu! 3 Isterimu
6
Terpujilah TUHAN yang tidak menyerahkan kita men- akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam
jadi mangsa bagi gigi mereka! 7 Jiwa kita terluput seperti rumahmu; anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeburung dari jerat penangkap burung; jerat itu telah pu- liling mejamu! 4 Sesungguhnya demikianlah akan dibertus, dan kitapun terluput! 8 Pertolongan kita adalah dalam kati orang laki-laki yang takut akan TUHAN. 5 Kiranya
TUHAN memberkati engkau dari Sion, supaya engkau menama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
lihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, 6 dan meliNyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya ke- hat anak-anak dari anak-anakmu! Damai sejahtera atas
pada TUHAN adalah seperti gunung Sion yang tidak go- Israel!
yang, yang tetap untuk selama-lamanya. 2 Yerusalem, gunungNyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan
gunung sekelilingnya; demikianlah TUHAN sekeliling umatNya, dari sekarang sampai selama-lamanya. 3 Tongkat ke- aku sejak masa mudaku--biarlah Israel berkata demikianrajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas ta- - 2 mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa munah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya daku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. 3 Di
orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang
kejahatan. 4 Lakukanlah kebaikan, ya TUHAN, kepada alur bajak mereka. 4 TUHAN itu adil, Ia memotong taliorang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati; tali orang fasik. 5 Semua orang yang membenci Sion akan
5
tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-mendapat malu dan akan mundur. 6 Mereka seperti rumbelit, kiranya TUHAN mengenyahkan mereka bersama- put di atas sotoh, yang menjadi layu, sebelum dicabut,
sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai se- 7 yang tidak digenggam tangan penyabit, atau dirangkum
orang yang mengikat berkas, 8 sehingga orang-orang yang
jahtera atas Israel!
lewat tidak berkata: ”Berkat TUHAN atas kamu! Kami
Nyanyian ziarah. Ketika TUHAN memulihkan ke- memberkati kamu dalam nama TUHAN!”
adaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang berNyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku bermimpi. 2 Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa,
2
dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berka- seru kepada-Mu, ya TUHAN! Tuhan, dengarkanlah suatalah orang di antara bangsa-bangsa: ”TUHAN telah me- raku! Biarlah telinga-Mu menaruh perhatian kepada suara
3
lakukan perkara besar kepada orang-orang ini!” 3 TUHAN permohonanku. Jika Engkau, ya TUHAN, mengingattelah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita ber- ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat
4
sukacita. 4 Pulihkanlah keadaan kami, ya TUHAN, seperti tahan? Tetapi pada-Mu ada pengampunan, supaya Eng5
5
memulihkan batang air kering di Tanah Negeb! Orang- kau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan TUHAN, jiorang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan waku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya.
6
menuai dengan bersorak-sorai. 6 Orang yang berjalan maju Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pada pengawal
dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang de- mengharapkan pagi, lebih dari pada pengawal mengharapkan pagi. 7 Berharaplah kepada TUHAN, hai Israel!
ngan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.
Sebab pada TUHAN ada kasih setia, dan Ia banyak kali
8
Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan TUHAN mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan
yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang mem- Israel dari segala kesalahannya.
bangunnya; jikalau bukan TUHAN yang mengawal kota,
sia-sialah pengawal berjaga-jaga. 2 Sia-sialah kamu bangun
Nyanyian ziarah Daud. TUHAN, aku tidak tinggi
pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan hati, dan tidak memandang dengan sombong; aku tidak
roti yang diperoleh dengan susah payah--sebab Ia mem- mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terberikannya kepada yang dicintai-Nya pada waktu tidur. lalu ajaib bagiku. 2 Sesungguhnya, aku telah menenangkan
3
Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari dan mendiamkan jiwaku; seperti anak yang disapih berbapada TUHAN, dan buah kandungan adalah suatu upah. ring dekat ibunya, ya, seperti anak yang disapih jiwaku
4
Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikia- dalam diriku. 3 Berharaplah kepada TUHAN, hai Israel,
nlah anak-anak pada masa muda. 5 Berbahagialah orang dari sekarang sampai selama-lamanya!
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132Nyanyian ziarah.

Ingatlah, ya TUHAN, kepada TUHAN, sebab TUHAN itu baik, bermazmurlah bagi nama4
Daud dan segala penderitaannya, 2 bagaimana ia telah ber- Nya, sebab nama itu indah! Sebab TUHAN telah memisumpah kepada TUHAN, telah bernazar kepada Yang Ma- lih Yakub bagi-Nya, Israel menjadi milik kesayangan-Nya.
5
hakuat dari Yakub: 3 ”Sesungguhnya aku tidak akan ma- Sesungguhnya aku tahu, bahwa TUHAN itu maha be6
suk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di sar dan Tuhan kita itu melebihi segala allah. TUHAN
ranjang petiduranku, 4 sesungguhnya aku tidak akan mem- melakukan apa yang dikehendaki-Nya, di langit dan di
7
biarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku bumi, di laut dan di segenap samudera raya; Ia menaterlelap, 5 sampai aku mendapat tempat untuk TUHAN, ikkan kabut dari ujung bumi, Ia membuat kilat mengikuti
kediaman untuk Yang Mahakuat dari Yakub.” 6 Memang hujan, Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaan8
kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah men- Nya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir,
9
dapatnya di padang Yaar. 7 ”Mari kita pergi ke kediaman- baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tandatanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai MeNya, sujud menyembah pada tumpuan kaki-Nya.” 8 Bangunlah,
ya TUHAN, dan pergilah ke tempat perhentian-Mu, Eng- sir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya.
10
Dialah yang memukul kalah banyak bangsa, dan membukau serta tabut kekuatan-Mu! 9 Biarlah imam-imam-Mu
nuh
raja-raja yang kuat: 11 Sihon, raja orang Amori, dan
berpakaian kebenaran, dan bersorak-sorai orang-orang yang
12
Kaukasihi! 10 Oleh karena Daud, hamba-Mu, janganlah Og, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan
Engkau menolak orang yang Kauurapi! 11 TUHAN telah memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka, milik pu13
Ya TUHAN, nama-Mu
menyatakan sumpah setia kepada Daud, Ia tidak akan saka kepada Israel, umat-Nya.
adalah
untuk
selama-lamanya;
ya
TUHAN, Engkau diimemungkirinya: ”Seorang anak kandungmu akan Kudu14
12
ngat
turun-temurun.
Sebab
TUHAN
akan memberi kedukkan di atas takhtamu; jika anak-anakmu berpegang
adilan
kepada
umat-Nya,
dan
akan
sayang
kepada hambapada perjanjian-Ku, dan pada peraturan-peraturan-Ku yang
15
Berhala
bangsa-bangsa
adalah
perak dan
hamba-Nya.
Kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama16
13
emas,
buatan
tangan
manusia,
mempunyai
mulut, telamanya akan duduk di atas takhtamu.” Sebab TUHAN
tapi
tidak
dapat
berkata-kata,
mempunyai
mata,
tetapi
telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukan17
14
tidak
dapat
melihat,
mempunyai
telinga,
tetapi
tidak
daNya: ”Inilah tempat perhentian-Ku selama-lamanya, di
15
pat
mendengar,
juga
nafas
tidak
ada
dalam
mulut
mereka.
sini Aku hendak diam, sebab Aku mengingininya. Perbekalannya
18
Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya,
akan Kuberkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang
16
semua
orang yang percaya kepadanya. 19 Hai kaum Israel,
miskin akan Kukenyangkan dengan roti, imam-imamnya
20
akan Kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya pujilah TUHAN! Hai kaum Harun, pujilah TUHAN! Hai
yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. 17 Di sana- kaum Lewi, pujilah TUHAN! Hai orang-orang yang ta21
lah Aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, kut akan TUHAN, pujilah TUHAN! Terpujilah TUHAN
Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang Kuu- dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem! Haleluya!
rapi. 18 Musuh-musuhnya akan Kukenakan pakaian penuh
malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotaBersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahnya.”
wasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 2 Bersyukurlah
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kepada Allah segala allah! Bahwasanya untuk selamalamanya kasih setia-Nya. 3 Bersyukurlah kepada Tuhan
segala tuhan! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih
setia-Nya. 4 Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaibankeajaiban besar! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih
setia-Nya. 5 Kepada Dia yang menjadikan langit dengan
kebijaksanaan! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih
setia-Nya. 6 Kepada Dia yang menghamparkan bumi di
atas air! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiaNya. 7 Kepada Dia yang menjadikan benda-benda peneNyanyian ziarah. Mari, pujilah TUHAN, hai se- rang yang besar; bahwasanya untuk selama-lamanya kamua hamba TUHAN, yang datang melayani di rumah TUHAN
sih setia-Nya. 8 Matahari untuk menguasai siang; bah2
pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat ku- wasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 9 Bulan
dus dan pujilah TUHAN! 3 Kiranya TUHAN yang menja- dan bintang-bintang untuk menguasai malam! Bahwasadikan langit dan bumi, memberkati engkau dari Sion.
nya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 10 Kepada Dia
yang memukul mati anak-anak sulung Mesir; bahwasanya
Haleluya! Pujilah nama TUHAN, pujilah, hai hamba-untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 11 Dan membawa
hamba TUHAN, 2 hai orang-orang yang datang melayani Israel keluar dari tengah-tengah mereka; bahwasanya undi rumah TUHAN, di pelataran rumah Allah kita! 3 Pujilah tuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 12 Dengan tangan

133Nyanyian ziarah Daud.

Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama
dengan rukun! 2 Seperti minyak yang baik di atas kepala
meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan
ke leher jubahnya. 3 Seperti embun gunung Hermon yang
turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab ke sanalah
TUHAN memerintahkan berkat, kehidupan untuk selamalamanya.
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yang kuat dan dengan lengan yang teracung! Bahwasa- Engkaupun menjawab aku, Engkau menambahkan kekunya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 13 Kepada Dia atan dalam jiwaku. 4 Semua raja di bumi akan bersyukur
yang membelah Laut Teberau menjadi dua belahan; bah- kepada-Mu, ya TUHAN, sebab mereka mendengar janji
wasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 14 Dan dari mulut-Mu; 5 mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan
menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya; bahwasa- TUHAN, sebab besar kemuliaan TUHAN. 6 TUHAN itu
nya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 15 Dan men- tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal
campakkan Firaun dengan tentaranya ke Laut Teberau! orang yang sombong dari jauh. 7 Jika aku berada dalam
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 16 Kepada
kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku; terhadap
Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun! Bah- amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan
wasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 17 Kepada tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. 8 TUHAN akan
Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar; bahwasanya menyelesaikannya bagiku! Ya TUHAN, kasih setia-Mu ununtuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 18 Dan membunuh tuk selama-lamanya; janganlah Kautinggalkan perbuatan
raja-raja yang mulia; bahwasanya untuk selama-lamanya tangan-Mu!
kasih setia-Nya. 19 Sihon, raja orang Amori; bahwasanya
untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 20 Dan Og, raja
Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. TUHAN,
negeri Basan; bahwasanya untuk selama-lamanya kasih
Engkau menyelidiki dan mengenal aku; 2 Engkau mengeta21
setia-Nya. Dan memberikan tanah mereka menjadi mihui, kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikilik pusaka; bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiaranku dari jauh. 3 Engkau memeriksa aku, kalau aku ber22
Milik pusaka kepada Israel, hamba-Nya! BahwaNya.
jalan dan berbaring, segala jalanku Kaumaklumi. 4 Sebab
sanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 23 Dia yang
sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya,
mengingat kita dalam kerendahan kita; bahwasanya unsemuanya telah Kauketahui, ya TUHAN. 5 Dari belakang
24
tuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan membebaskan
dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau mekita dari pada para lawan kita; bahwasanya untuk selamanaruh tangan-Mu ke atasku. 6 Terlalu ajaib bagiku penge25
lamanya kasih setia-Nya. Dia yang memberikan roti ketahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya.
pada segala makhluk; bahwasanya untuk selama-lamanya 7
Ke mana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, ke mana aku
26
kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah semesta ladapat lari dari hadapan-Mu? 8 Jika aku mendaki ke langit,
ngit! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
Engkau di sana; jika aku menaruh tempat tidurku di dunia
orang mati, di situpun Engkau. 9 Jika aku terbang dengan
Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita du- sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut, 10 juga
duk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion. 2 Pada di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kananpohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan Mu memegang aku. 11 Jika aku berkata: ”Biarlah kegekecapi kita. 3 Sebab di sanalah orang-orang yang menawan lapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menkita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan jadi malam,” 12 maka kegelapanpun tidak menggelapkan
orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian suka- bagi-Mu, dan malam menjadi terang seperti siang; kegecita: ”Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion!” 4 Bagaimanakah
lapan sama seperti terang. 13 Sebab Engkaulah yang memkita menyanyikan nyanyian TUHAN di negeri asing? 5 Jika bentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan
aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi ibuku. 14 Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadikering tangan kananku! 6 Biarlah lidahku melekat pada anku dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang Kaubuat, dan jilangit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku waku benar-benar menyadarinya. 15 Tulang-tulangku tidak
tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku! 7 Ingatlah, terlindung bagi-Mu, ketika aku dijadikan di tempat yang
ya TUHAN, kepada bani Edom, yang pada hari pemus- tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang
nahan Yerusalem mengatakan: ”Runtuhkan, runtuhkan paling bawah; 16 mata-Mu melihat selagi aku bakal anak,
sampai ke dasarnya!” 8 Hai puteri Babel, yang suka me- dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan
lakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas dibentuk, sebelum ada satupun dari padanya. 17 Dan bakepadamu perbuatan-perbuatan yang kaulakukan kepada giku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah! Betapa bekami! 9 Berbahagialah orang yang menangkap dan meme- sar jumlahnya! 18 Jika aku mau menghitungnya, itu lecahkan anak-anakmu pada bukit batu!
bih banyak dari pada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. 19 Sekiranya Engkau
Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepada-Mu de- mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh dari
ngan segenap hatiku, di hadapan para allah aku akan ber- padaku penumpah-penumpah darah, 20 yang berkata-kata
mazmur bagi-Mu. 2 Aku hendak sujud ke arah bait-Mu dusta terhadap Engkau, dan melawan Engkau dengan siayang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu sia. 21 Masakan aku tidak membenci orang-orang yang
dan oleh karena setia-Mu; sebab Kaubuat nama-Mu dan membenci Engkau, ya TUHAN, dan tidak merasa jemu kejanji-Mu melebihi segala sesuatu. 3 Pada hari aku berseru, pada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? 22 Aku
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sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. 8 Tetapi kepada-Mulah, ya ALLAH, Tuhanku, mataku ter23
Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku tuju; pada-Mulah aku berlindung, jangan campakkan aku!
dan kenallah pikiran-pikiranku; 24 lihatlah, apakah jalanku 9 Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka paserong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal!
sang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang
melakukan kejahatan. 10 Orang-orang fasik akan jatuh seUntuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. (140-2) rentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu.
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Luputkanlah aku, ya TUHAN, dari pada manusia jahat,
jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan,
2
(140-3) yang merancang kejahatan di dalam hati, dan
setiap hari menghasut-hasut perang! 3 (140-4) Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Sela 4 (140-5) Peliharalah aku, ya TUHAN,
terhadap tangan orang fasik, jagalah aku terhadap orang
yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan
aku. 5 (140-6) Orang congkak dengan sembunyi memasang
jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali
sebagai jaring, di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Sela 6 (140-7) Aku berkata kepada
TUHAN: ”Allahku Engkau, berilah telinga, ya TUHAN,
kepada suara permohonanku!” 7 (140-8) Ya ALLAH, Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. 8 (140-9) Ya TUHAN,
jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan luluskan tipu
rencananya! Sela 9 (140-10) Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala; biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka! 10 (140-11) Biarlah Ia
menghujani mereka dengan bara api! Biarlah Ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit
lagi! 11 (140-12) Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi;
orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. 12 (140-13) Aku tahu, bahwa TUHAN akan memberi keadilan kepada orang tertindas, dan membela perkara orang miskin. 13 (140-14) Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu, orang-orang yang jujur akan
diam di hadapan-Mu.
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Mazmur Daud. Ya TUHAN, aku berseru kepadaMu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepada-Mu! 2 Biarlah doaku adalah bagi-Mu seperti persembahan ukupan, dan tanganku
yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu
petang. 3 Awasilah mulutku, ya TUHAN, berjagalah pada
pintu bibirku! 4 Jangan condongkan hatiku kepada yang
jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik
bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan; dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka.
5
Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah
kasih; tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku! Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatankejahatan mereka. 6 Apabila mereka diserahkan kepada
hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar, bahwa
perkataan-perkataanku menyenangkan. 7 Seperti batu yang
dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati.
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Nyanyian pengajaran Daud, ketika ia ada di dalam gua: suatu doa. (142-2) Dengan nyaring aku berseruseru kepada TUHAN, dengan nyaring aku memohon kepada TUHAN. 2 (142-3) Aku mencurahkan keluhanku ke
hadapan-Nya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapan-Nya.
3
(142-4) Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku,
Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat
terhadap aku. 4 (142-5) Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorangpun yang menghiraukan aku; tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorangpun
yang mencari aku. 5 (142-6) Aku berseru-seru kepada-Mu,
ya TUHAN, kataku: ”Engkaulah tempat perlindunganku,
bagianku di negeri orang-orang hidup!” 6 (142-7) Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku dari pada orang-orang yang mengejar aku,
sebab mereka terlalu kuat bagiku. 7 (142-8) Keluarkanlah
aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orangorang benar akan mengelilingi aku, apabila Engkau berbuat baik kepadaku.
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Mazmur Daud. Ya TUHAN, dengarkanlah doaku,
berilah telinga kepada permohonanku! Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu! 2 Janganlah beperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup
tidak seorangpun yang benar di hadapan-Mu. 3 Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang
sudah lama mati. 4 Semangatku lemah lesu dalam diriku,
hatiku tertegun dalam tubuhku. 5 Aku teringat kepada
hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanMu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. 6 Aku menadahkan tanganku kepada-Mu, jiwaku haus kepada-Mu
seperti tanah yang tandus. Sela 7 Jawablah aku dengan segera, ya TUHAN, sudah habis semangatku! Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti
mereka yang turun ke liang kubur. 8 Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadaMulah aku percaya! Beritahukanlah aku jalan yang harus
kutempuh, sebab kepada-Mulah kuangkat jiwaku. 9 Lepaskanlah
aku dari pada musuh-musuhku, ya TUHAN, pada-Mulah
aku berteduh! 10 Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku! Kiranya Roh-Mu yang baik itu
menuntun aku di tanah yang rata! 11 Hidupkanlah aku
oleh karena nama-Mu, ya TUHAN, keluarkanlah jiwaku
dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu! 12 Binasakanlah
musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah
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semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba- setia-Nya. 9 TUHAN itu baik kepada semua orang, dan peMu!
nuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya. 10 Segala
yang Kaujadikan itu akan bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN,
11
Dari Daud. Terpujilah TUHAN, gunung batuku, dan orang-orang yang Kaukasihi akan memuji Engkau. Mereka
yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu, dan akan
12
untuk berperang; 2 yang menjadi tempat perlindunganku membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan
dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, dan kemu13
Kerajaan-Mu ialah keraperisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan liaan semarak kerajaan-Mu.
3
jaan
segala
abad,
dan
pemerintahan-Mu
tetap melalui sebangsa-bangsa ke bawah kuasaku! Ya TUHAN, apakah
gala
keturunan.
TUHAN
setia
dalam
segala
perkataanmanusia itu, sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak
4
Nya
dan
penuh
kasih
setia
dalam
segala
perbuatan-Nya.
manusia, sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia
14
TUHAN itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan
sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang
5
penegak
bagi semua orang yang tertunduk. 15 Mata sekayang lewat. Ya TUHAN, tekukkanlah langit-Mu dan tulian orang menantikan Engkau, dan Engkaupun memberi
runlah, sentuhlah gunung-gunung, sehingga berasap! 6 Lontarkanlah
16
kilat-kilat dan serakkanlah mereka, lepaskanlah panah-panah-mereka makanan pada waktunya; Engkau yang memMu, sehingga mereka kacau! 7 Ulurkanlah tangan-Mu dari buka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan se17
TUHAN itu adil dalam segala jalantempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari gala yang hidup.
8
Nya
dan
penuh
kasih
setia dalam segala perbuatan-Nya.
banjir, dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya
18
TUHAN
dekat
pada
setiap orang yang berseru kepadamengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah ta9
Nya,
pada
setiap
orang
yang berseru kepada-Nya dalam
ngan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan
19
kesetiaan.
Ia
melakukan
kehendak orang-orang yang tanyanyian baru bagi-Mu, dengan gambus sepuluh tali aku
10
kut
akan
Dia,
mendengarkan
teriak mereka minta tolong
hendak bermazmur bagi-Mu, Engkau yang memberikan
20
dan
menyelamatkan
mereka.
TUHAN menjaga semua
kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan Daud,
11
orang
yang
mengasihi-Nya,
tetapi
semua orang fasik akan
hamba-Mu! Bebaskanlah aku dari pada pedang celaka
21
dibinasakan-Nya.
Mulutku
mengucapkan
puji-pujian kedan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing, yang
pada
TUHAN
dan
biarlah
segala
makhluk
memuji namamulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya
12
Nya
yang
kudus
untuk
seterusnya
dan
selamanya.
adalah tangan kanan dusta.
Semoga anak-anak lelaki
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kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar
pada waktu mudanya; dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru, yang dipahat untuk bangunan
istana! 13 Semoga gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang; semoga kambing domba
kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang
kita! 14 Semoga lembu sapi kita sarat; semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di
lapangan-lapangan kita! 15 Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya! Berbahagialah bangsa yang Allahnya
ialah TUHAN!

146Haleluya! Pujilah TUHAN, hai jiwaku!

2

Aku hendak memuliakan TUHAN selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. 3 Janganlah percaya
kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak
dapat memberikan keselamatan. 4 Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah; pada hari itu juga lenyaplah
maksud-maksudnya. 5 Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada
TUHAN, Allahnya: 6 Dia yang menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya; yang tetap setia untuk selama-lamanya,
7
yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diPuji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan peras, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar.
8
Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji TUHAN membebaskan orang-orang yang terkurung, TUHAN
2
nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari membuka mata orang-orang buta, TUHAN menegakkan
aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan nama- orang yang tertunduk, TUHAN mengasihi orang-orang be9
Mu untuk seterusnya dan selamanya. 3 Besarlah TUHAN nar. TUHAN menjaga orang-orang asing, anak yatim
4
dan janda ditegakkan-Nya kembali, tetapi jalan orang fadan sangat terpuji, dan kebesaran-Nya tidak terduga. Angkatan
10
demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu sik dibengkokkan-Nya. TUHAN itu Raja untuk selama5
lamanya,
Allahmu,
ya
Sion,
turun-temurun! Haleluya!
dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-
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Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib
akan kunyanyikan. 6 Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu
Haleluya! Sungguh, bermazmur bagi Allah kita
yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran- itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu.
Mu hendak kuceritakan. 7 Peringatan kepada besarnya 2 TUHAN membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orangkebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang orang Israel yang tercerai-berai; 3 Ia menyembuhkan orangkeadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. 8 TUHAN itu orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka;
pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih 4 Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-
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nama semuanya. 5 Besarlah Tuhan kita dan berlimpah keHaleluya! Nyanyikanlah bagi TUHAN nyanyian
kuatan, kebijaksanaan-Nya tak terhingga. 6 TUHAN me- baru! Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. 2 Biarlah
negakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi me- Israel bersukacita atas Yang menjadikannya, biarlah bani
rendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. 7 Bernyanyilah Sion bersorak-sorak atas raja mereka! 3 Biarlah mereka
bagi TUHAN dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi memuji-muji nama-Nya dengan tari-tarian, biarlah mereka
Allah kita dengan kecapi! 8 Dia, yang menutupi langit bermazmur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi! 4 Sebab
dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, TUHAN berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orangyang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. 9 Dia,orang yang rendah hati dengan keselamatan. 5 Biarlah
yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah meburung gagak, yang memanggil-manggil. 10 Ia tidak suka reka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka! 6 Biarlah
kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki laki- pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan melaki; 11 TUHAN senang kepada orang-orang yang takut reka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, 7 untuk
akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaansetia-Nya. 12 Megahkanlah TUHAN, hai Yerusalem, puji- penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, 8 untuk membelah Allahmu, hai Sion! 13 Sebab Ia meneguhkan palang lenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang
pintu gerbangmu, dan memberkati anak-anakmu di anta- mereka yang mulia dengan tali-tali besi, 9 untuk melakramu. 14 Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu sanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis.
dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihi-Nya. Ha15
Ia menyampaikan perintah-Nya ke bumi; dengan segera leluya!
firman-Nya berlari. 16 Ia menurunkan salju seperti bulu
domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. 17 Ia
Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya!
melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah Pujilah Dia dalam cakrawala-Nya yang kuat! 2 Pujilah
yang tahan berdiri menghadapi dingin-Nya? 18 Ia menyam- Dia karena segala keperkasaan-Nya, pujilah Dia sesuai depaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya, Ia meni- ngan kebesaran-Nya yang hebat! 3 Pujilah Dia dengan tiupkan angin-Nya, maka air mengalir. 19 Ia memberitakan upan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi!
firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan-Nya dan 4 Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia
hukum-hukum-Nya kepada Israel. 20 Ia tidak berbuat de- dengan permainan kecapi dan seruling! 5 Pujilah Dia demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya ti- ngan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap
dak mereka kenal. Haleluya!
yang berdentang! 6 Biarlah segala yang bernafas memuji
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TUHAN! Haleluya!
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Haleluya! Pujilah TUHAN di sorga, pujilah Dia
di tempat tinggi! 2 Pujilah Dia, hai segala malaikat-Nya,
pujilah Dia, hai segala tentara-Nya! 3 Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang!
4
Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai
air yang di atas langit! 5 Baiklah semuanya memuji nama
TUHAN, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya
tercipta. 6 Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan
selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. 7 Pujilah TUHAN di bumi, hai ular-ular naga
dan segenap samudera raya; 8 hai api dan hujan es, salju
dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya; 9 hai
gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan
segala pohon aras: 10 hai binatang-binatang liar dan segala
hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap; 11 hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesarpembesar dan semua pemerintah dunia; 12 hai teruna dan
anak-anak dara, orang tua dan orang muda! 13 Biarlah
semuanya memuji-muji TUHAN, sebab hanya nama-Nya
saja yang tinggi luhur, keagungan-Nya mengatasi bumi
dan langit. 14 Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi
orang Israel, umat yang dekat pada-Nya. Haleluya!
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untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang
bermakna, 3 untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, 4 untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman,
dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda- 5 baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu
dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan
pertimbangan-- 6 untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. 7 Takut akan TUHAN
adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 8 Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu
9
sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu,
dan suatu kalung bagi lehermu. 10 Hai anakku, jikalau
orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut; 11 jikalau mereka berkata: ”Marilah ikut
kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah, dengan tidak semenamena; 12 biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti
dunia orang mati, bulat-bulat, seperti mereka yang turun ke liang kubur; 13 kita akan mendapat pelbagai benda
yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan
barang rampasan; 14 buanglah undimu ke tengah-tengah
kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian.” 15 Hai anakku,
janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka,
tahanlah kakimu dari pada jalan mereka, 16 karena kaki
mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk
menumpahkan darah. 17 Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, 18 padahal
mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. 19 Demikianlah pengalaman setiap orang
yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa
orang yang mempunyainya. 20 Hikmat berseru nyaring di
jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, 21 di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan
pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya.
22
”Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman,
kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada
pengetahuan? 23 Berpalinglah kamu kepada teguranku!
Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepa-

damu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. 24 Oleh
karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak
ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan
tanganku, 25 bahkan, kamu mengabaikan nasihatku, dan
tidak mau menerima teguranku, 26 maka aku juga akan
menertawakan celakamu; aku akan berolok-olok, apabila
kedahsyatan datang ke atasmu, 27 apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu
seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. 28 Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab, mereka akan
bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku.
29
Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan TUHAN, 30 tidak mau menerima
nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, 31 maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka, dan menjadi
kenyang oleh rencana mereka. 32 Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang
bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. 33 Tetapi siapa
mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari pada kedahsyatan malapetaka.”
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Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku
dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, 2 sehingga
telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, 3 ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menujukan suaramu
kepada kepandaian, 4 jikalau engkau mencarinya seperti
mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta
terpendam, 5 maka engkau akan memperoleh pengertian
tentang takut akan TUHAN dan mendapat pengenalan
akan Allah. 6 Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. 7 Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, 8 sambil menjaga jalan keadilan, dan memelihara jalan
orang-orang-Nya yang setia. 9 Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan
setiap jalan yang baik. 10 Karena hikmat akan masuk ke
dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu; 11 kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau 12 supaya engkau terlepas dari
jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu mus-
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lihat, 13 dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus
dan menempuh jalan yang gelap; 14 yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat
yang jahat, 15 yang berliku-liku jalannya dan yang sesat
perilakunya; 16 supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, 17 yang meninggalkan teman hidup masa mudanya
dan melupakan perjanjian Allahnya; 18 sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju
ke arwah-arwah. 19 Segala orang yang datang kepadanya
tidak balik kembali, dan tidak mencapai jalan kehidupan.
20
Sebab itu tempuhlah jalan orang baik, dan peliharalah
jalan-jalan orang benar. 21 Karena orang jujurlah akan
mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan
tetap tinggal di situ, 22 tetapi orang fasik akan dipunahkan
dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ.

3

Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku,
dan biarlah hatimu memelihara perintahku, 2 karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. 3 Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau! Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, 4 maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta
manusia. 5 Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6 Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan
meluruskan jalanmu. 7 Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan TUHAN dan jauhilah kejahatan; 8 itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan
menyegarkan tulang-tulangmu. 9 Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, 10 maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh
sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan
meluap dengan air buah anggurnya. 11 Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan TUHAN, dan janganlah
engkau bosan akan peringatan-Nya. 12 Karena TUHAN
memberi ajaran kepada yang dikasihi-Nya, seperti seorang
ayah kepada anak yang disayangi. 13 Berbahagialah orang
yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, 14 karena keuntungannya melebihi keuntungan perak,
dan hasilnya melebihi emas. 15 Ia lebih berharga dari pada
permata; apapun yang kauinginkan, tidak dapat menyamainya. 16 Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 17 Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera sematamata. 18 Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang
memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. 19 Dengan hikmat TUHAN telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkan-Nya langit, 20 dengan pengetahuan-Nya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. 21 Hai anakku,
janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh
dari matamu, peliharalah itu, 22 maka itu akan menjadi ke-
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hidupan bagi jiwamu, dan perhiasan bagi lehermu. 23 Maka
engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. 24 Jikalau engkau berbaring,
engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. 25 Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik, bila itu datang. 26 Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari
jerat. 27 Janganlah menahan kebaikan dari pada orangorang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu
melakukannya. 28 Janganlah engkau berkata kepada sesamamu: ”Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi,” sedangkan yang diminta ada padamu. 29 Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. 30 Janganlah
bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau
ia tidak berbuat jahat kepadamu. 31 Janganlah iri hati
kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah
memilih satupun dari jalannya, 32 karena orang yang sesat
adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi dengan orang jujur
Ia bergaul erat. 33 Kutuk TUHAN ada di dalam rumah
orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatiNya. 34 Apabila Ia menghadapi pencemooh, maka Iapun
mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihani-Nya.
35
Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang
yang bebal akan menerima cemooh.

4

Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah,
dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, 2 karena
aku memberikan ilmu yang baik kepadamu; janganlah meninggalkan petunjukku. 3 Karena ketika aku masih tinggal
di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak
tunggal bagi ibuku, 4 aku diajari ayahku, katanya kepadaku: ”Biarlah hatimu memegang perkataanku; berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. 5 Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan
lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku.
6
Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan
dipeliharanya, kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya.
7
Permulaan hikmat ialah: perolehlah hikmat dan dengan
segala yang kauperoleh perolehlah pengertian. 8 Junjunglah
dia, maka engkau akan ditinggikannya; engkau akan dijadikan terhormat, apabila engkau memeluknya. 9 Ia akan
mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu.” 10 Hai
anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya
tahun hidupmu menjadi banyak. 11 Aku mengajarkan jalan
hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang
lurus. 12 Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat, bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung.
13
Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya,
peliharalah dia, karena dialah hidupmu. 14 Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan
orang jahat. 15 Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya,
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menyimpanglah dari padanya dan jalanlah terus. 16 Karena berahi karena cintanya. 20 Hai anakku, mengapa engkau
mereka tidak dapat tidur, bila tidak berbuat jahat; kantuk berahi akan perempuan jalang, dan mendekap dada permereka lenyap, bila mereka tidak membuat orang tersan- empuan asing? 21 Karena segala jalan orang terbuka di
dung; 17 karena mereka makan roti kefasikan, dan minum depan mata TUHAN, dan segala langkah orang diawasianggur kelaliman. 18 Tetapi jalan orang benar itu seperti Nya. 22 Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya, dan
cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang terjerat dalam tali dosanya sendiri. 23 Ia mati, karena tidak
tengah hari. 19 Jalan orang fasik itu seperti kegelapan; menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia
mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersan- tersesat.
dung. 20 Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku; 21 janganlah semuanya
Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung seitu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu.
samamu, dan membuat persetujuan dengan orang lain;
22
Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang 2
jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, termendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh metangkap dalam perkataan mulutmu, 3 buatlah begini, hai
23
reka.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kaanakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jarena dari situlah terpancar kehidupan. 24 Buanglah mulut
tuh ke dalam genggaman sesamamu: pergilah, berlututlah,
serong dari padamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik
dan desaklah sesamamu itu; 4 janganlah membiarkan ma25
dari padamu.
Biarlah matamu memandang terus ke
tamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk; 5 lepaskanlah
depan dan tatapan matamu tetap ke muka. 26 Tempuhlah
dirimu seperti kijang dari pada tangkapan, seperti burung
jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. 27 Janganlah
dari pada tangan pemikat. 6 Hai pemalas, pergilah kepada
menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu
semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak: 7 biarpun
dari kejahatan.
tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya,
8
ia menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumHai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah teli- pulkan makanannya pada waktu panen. 9 Hai pemalas, bengamu kepada kepandaian yang kuajarkan, 2 supaya eng- rapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan
kau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memeli- bangun dari tidurmu? 10 ”Tidur sebentar lagi, menganhara pengetahuan. 3 Karena bibir perempuan jalang meni- tuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tingtikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin gal berbaring” -- 11 maka datanglah kemiskinan kepadamu
dari pada minyak, 4 tetapi kemudian ia pahit seperti em- seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang
pedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. 5 Kakinya yang bersenjata. 12 Tak bergunalah dan jahatlah orang
turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. yang hidup dengan mulut serong, 13 yang mengedipkan ma6
Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat, tanpa tanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan
diketahuinya. 7 Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah jari, 14 yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang seaku, janganlah kamu menyimpang dari pada perkataan nantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan
mulutku. 8 Jauhkanlah jalanmu dari pada dia, dan ja- pertengkaran. 15 Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan denganlah menghampiri pintu rumahnya, 9 supaya engkau ja- ngan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dingan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan pulihkan lagi. 16 Enam perkara ini yang dibenci TUHAN,
tahun-tahun umurmu kepada orang kejam; 10 supaya orang bahkan, tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatilain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan Nya: 17 mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumhasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang pahkan darah orang yang tidak bersalah, 18 hati yang memtidak dikenal 11 dan pada akhirnya engkau akan mengeluh, buat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari
kalau daging dan tubuhmu habis binasa, 12 lalu engkau menuju kejahatan, 19 seorang saksi dusta yang menyemburakan berkata: ”Ah, mengapa aku benci kepada didikan, nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengdan hatiku menolak teguran; 13 mengapa aku tidak mende- karan saudara. 20 Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu,
ngarkan suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan teli- dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. 21 Tambatkanlah
ngaku kepada pengajar-pengajarku? 14 Aku nyaris terjeru- senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada
mus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah lehermu. 22 Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimdan perkumpulan.” 15 Minumlah air dari kulahmu sendiri, pinnya, jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya,
minumlah air dari sumurmu yang membual. 16 Patutkah jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. 23 Karena
mata airmu meluap ke luar seperti batang-batang air ke perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran
lapangan-lapangan? 17 Biarlah itu menjadi kepunyaanmu yang mendidik itu jalan kehidupan, 24 yang melindungi engsendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. 18 Diberkatilah
kau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah
kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan isteri masa mu- perempuan asing. 25 Janganlah menginginkan kecantikandamu: 19 rusa yang manis, kijang yang jelita; biarlah buah nya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya.
dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa 26 Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang pen-
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ting, tetapi isteri orang lain memburu nyawa yang berharga. 27 Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung
baju dengan tidak terbakar pakaiannya? 28 Atau dapatkah
orang berjalan di atas bara, dengan tidak hangus kakinya?
29
Demikian juga orang yang menghampiri isteri sesamanya; tiada seorangpun, yang menjamahnya, luput dari hukuman. 30 Apakah seorang pencuri tidak akan dihina, apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar?
31
Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali tujuh kali lipat, segenap harta isi rumahnya harus
diserahkan. 32 Siapa melakukan zinah tidak berakal budi;
orang yang berbuat demikian merusak diri. 33 Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. 34 Karena
cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam; 35 ia tidak akan
mau menerima tebusan suatupun, dan ia akan tetap bersikeras, betapa banyakpun pemberianmu.

7

Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. 2 Berpeganglah pada
perintahku, dan engkau akan hidup; simpanlah ajaranku
seperti biji matamu. 3 Tambatkanlah semuanya itu pada
jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. 4 Katakanlah kepada hikmat: ”Engkaulah saudaraku” dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, 5 supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing, yang licin perkataannya. 6 Karena ketika suatu waktu aku melihatlihat, dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, 7 kulihat di
antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anakanak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, 8 yang
menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju
rumah perempuan semacam itu, 9 pada waktu senja, pada
petang hari, di malam yang gelap. 10 Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan, berpakaian sundal dengan hati licik; 11 cerewet dan liat perempuan ini, kakinya
tak dapat tenang di rumah, 12 sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang.
13
Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya, dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya: 14 ”Aku
harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada
hari ini telah kubayar nazarku itu. 15 Itulah sebabnya aku
keluar menyongsong engkau, untuk mencari engkau dan
sekarang kudapatkan engkau. 16 Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna
dari Mesir. 17 Pembaringanku telah kutaburi dengan mur,
gaharu dan kayu manis. 18 Marilah kita memuaskan berahi
hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara.
19
Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, 20 sekantong uang dibawanya, ia baru pulang
menjelang bulan purnama.” 21 Ia merayu orang muda itu
dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia
menggodanya. 22 Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti
dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti
orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, 23 sampai
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anak panah menembus hatinya; seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar, bahwa hidupnya terancam. 24 Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. 25 Janganlah
hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. 26 Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah
jumlah orang yang dibunuhnya. 27 Rumahnya adalah jalan
ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan
maut.

8

Bukankah hikmat berseru-seru, dan kepandaian memperdengarkan suaranya? 2 Di atas tempat-tempat yang
tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, 3 di samping pintu-pintu gerbang, di depan
kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring: 4 ”Hai
para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak
manusia kutujukan suaraku. 5 Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan, hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. 6 Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka
bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. 7 Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. 8 Segala perkataan mulutku adalah adil,
tidak ada yang belat-belit atau serong. 9 Semuanya itu
jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan.
10
Terimalah didikanku, lebih dari pada perak, dan pengetahuan lebih dari pada emas pilihan. 11 Karena hikmat lebih berharga dari pada permata, apapun yang diinginkan
orang, tidak dapat menyamainya. 12 Aku, hikmat, tinggal
bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. 13 Takut akan TUHAN ialah membenci kejahatan; aku benci kepada kesombongan,
kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh
tipu muslihat. 14 Padaku ada nasihat dan pertimbangan,
akulah pengertian, padakulah kekuatan. 15 Karena aku
para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. 16 Karena aku para pembesar berkuasa juga para
bangsawan dan semua hakim di bumi. 17 Aku mengasihi
orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. 18 Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. 19 Buahku lebih berharga dari pada emas, bahkan
dari pada emas tua, hasilku lebih dari pada perak pilihan.
20
Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah
jalan keadilan, 21 supaya kuwariskan harta kepada yang
mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka.
22
TUHAN telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaanNya, sebagai perbuatan-Nya yang pertama-tama dahulu
kala. 23 Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada
mula pertama, sebelum bumi ada. 24 Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber
yang sarat dengan air. 25 Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu dari pada bukit-bukit aku telah la-
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hir; 26 sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya mati.
atau debu dataran yang pertama. 27 Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana, ketika Ia menggaris kaki laAmsal-amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan
ngit pada permukaan air samudera raya, 28 ketika Ia menesukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah
tapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya mekedukaan bagi ibunya. 2 Harta benda yang diperoleh deluap dengan deras, 29 ketika Ia menentukan batas kepada
ngan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelalaut, supaya air jangan melanggar titah-Nya, dan ketika Ia
matkan orang dari maut. 3 TUHAN tidak membiarkan
30
menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada serta-Nya sebaorang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang
gai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenanganfasik ditolak-Nya. 4 Tangan yang lamban membuat miskin,
31
Nya, dan senantiasa bermain-main di hadapan-Nya; aku
tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. 5 Siapa mengbermain-main di atas muka bumi-Nya dan anak-anak maumpulkan pada musim panas, ia berakal budi; siapa tidur
nusia menjadi kesenanganku. 32 Oleh sebab itu, hai anakpada waktu panen membuat malu. 6 Berkat ada di atas
anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang
kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembumemelihara jalan-jalanku. 33 Dengarkanlah didikan, maka
nyikan kelaliman. 7 Kenangan kepada orang benar menda34
kamu menjadi bijak; janganlah mengabaikannya. Berbahagialah
tangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk.
orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu 8
Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah, te35
pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena
tapi siapa bodoh bicaranya, akan jatuh. 9 Siapa bersih
siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan TUHAN
kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jaberkenan akan dia. 36 Tetapi siapa tidak mendapatkan aku,
lannya, akan diketahui. 10 Siapa mengedipkan mata, memerugikan dirinya; semua orang yang membenci aku, mennyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya, akan jatuh.
cintai maut.”
11
Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. 12 Kebencian
Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke- menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala
tujuh tiangnya, 2 memotong ternak sembelihannya, men- pelanggaran. 13 Di bibir orang berpengertian terdapat hikcampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. 3 Pelayan-mat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang
pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tidak berakal budi. 14 Orang bijak menyimpan pengetatempat-tempat yang tinggi di kota: 4 ”Siapa yang tak ber- huan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang
pengalaman, singgahlah ke mari”; dan kepada yang ti- mengancam. 15 Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hardak berakal budi katanya: 5 ”Marilah, makanlah rotiku, tanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat
dan minumlah anggur yang telah kucampur; 6 buanglah ialah kemiskinan. 16 Upah pekerjaan orang benar memkebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan bawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik mempengertian.” 7 Siapa mendidik seorang pencemooh, menda- bawa kepada dosa. 17 Siapa mengindahkan didikan, metangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa meng- nuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran,
ecam orang fasik, mendapat cela. 8 Janganlah mengecam tersesat. 18 Siapa menyembunyikan kebencian, dusta biseorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya, ke- birnya; siapa mengumpat adalah orang bebal. 19 Di dacamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya, 9 berilah lam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa
orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak, yang menahan bibirnya, berakal budi. 20 Lidah orang beajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertam- nar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sebah. 10 Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, dan dikit nilainya. 21 Bibir orang benar menggembalakan bamengenal Yang Mahakudus adalah pengertian. 11 Karena nyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal
oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidu- budi. 22 Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah
pmu ditambah. 12 Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu payah tidak akan menambahinya. 23 Berlaku cemar adabagimu sendiri, jikalau engkau mencemooh, engkau sen- lah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikdirilah orang yang akan menanggungnya. 13 Perempuan mat bagi orang yang pandai. 24 Apa yang menggentarkan
bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak orang fasik, itulah yang akan menimpa dia, tetapi keitahu malu. 14 Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas nginan orang benar akan diluluskan. 25 Bila taufan mekursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, 15 dan orang- landa, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah
orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundang- alas yang abadi. 26 Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi
nya dengan kata-kata: 16 ”Siapa yang tak berpengalaman, mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhsinggahlah ke mari”; dan kepada orang yang tidak berakal nya. 27 Takut akan TUHAN memperpanjang umur, tetapi
budi katanya: 17 ”Air curian manis, dan roti yang dimakan tahun-tahun orang fasik diperpendek. 28 Harapan orang
dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya.” 18 Tetapi orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang faitu tidak tahu, bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa sik menjadi sia-sia. 29 Jalan TUHAN adalah perlindungan
orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang
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berbuat jahat. 30 Orang benar tidak terombang-ambing
untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. 31 Mulut orang benar mengeluarkan hikmat,
tetapi lidah bercabang akan dikerat. 32 Bibir orang benar
tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat.

11

Neraca serong adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi
Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. 2 Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada
orang yang rendah hati. 3 Orang yang jujur dipimpin oleh
ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. 4 Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi
kebenaran melepaskan orang dari maut. 5 Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh
karena kefasikannya. 6 Orang yang jujur dilepaskan oleh
kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa
nafsunya. 7 Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. 8 Orang
benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. 9 Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan
oleh pengetahuan. 10 Bila orang benar mujur, beria-rialah
kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai.
11
Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. 12 Siapa menghina sesamanya, tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai, berdiam diri. 13 Siapa mengumpat, membuka rahasia, tetapi
siapa yang setia, menutupi perkara. 14 Jikalau tidak ada
pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. 15 Sangat malanglah orang yang
menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. 16 Perempuan yang baik hati beroleh hormat; sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan.
17
Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri.
18
Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran, mendapat pahala yang tetap. 19 Siapa
berpegang pada kebenaran yang sejati, menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan, menuju kematian. 20 Orang
yang serong hatinya adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi
orang yang tak bercela, jalannya dikenan-Nya. 21 Sungguh,
orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. 22 Seperti antinganting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik
yang tidak susila. 23 Keinginan orang benar mendatangkan
bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan
murka. 24 Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah
kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. 25 Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. 26 Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang,
tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. 27 Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan
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orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. 28 Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya
akan jatuh; tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun
muda. 29 Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan
menangkap angin; orang bodoh akan menjadi budak orang
bijak. 30 Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan
siapa bijak, mengambil hati orang. 31 Kalau orang benar
menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan
orang berdosa!

12

Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan; tetapi siapa membenci teguran, adalah dungu. 2 Orang baik
dikenan TUHAN, tetapi si penipu dihukum-Nya. 3 Orang
tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang
benar tidak akan goncang. 4 Isteri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti
penyakit yang membusukkan tulang suaminya. 5 Rancangan
orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya.
6
Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut
orang jujur menyelamatkan orang. 7 Orang fasik dijatuhkan
sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. 8 Setiap orang dipuji seimbang dengan
akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya, akan dihina. 9 Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, dari pada berlagak orang besar, tetapi
kekurangan makan. 10 Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam.
11
Siapa mengerjakan tanahnya, akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia, tidak
berakal budi. 12 Orang fasik mengingini jala orang jahat,
tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. 13 Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. 14 Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan,
dan orang mendapat balasan dari pada yang dikerjakan
tangannya. 15 Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak.
16
Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu
juga, tetapi bijak, yang mengabaikan cemooh. 17 Siapa
mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi
saksi dusta menyatakan tipu daya. 18 Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang
bijak mendatangkan kesembuhan. 19 Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. 20 Tipu daya ada
di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi
orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. 21 Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. 22 Orang
yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi
orang yang berlaku setia dikenan-Nya. 23 Orang yang bijak
menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal
menyeru-nyerukan kebodohan. 24 Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja
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paksa. 25 Kekuatiran dalam hati membungkukkan orang, kekurangan.
tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. 26 Orang
benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan
Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi
orang fasik menyesatkan mereka sendiri. 27 Orang malas tiyang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri.
dak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan 2
Siapa berjalan dengan jujur, takut akan TUHAN, tetapi
memperoleh harta yang berharga. 28 Di jalan kebenaran
orang yang sesat jalannya, menghina Dia. 3 Di dalam muterdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut.
lut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi
orang bijak dipelihara oleh bibirnya. 4 Kalau tidak ada
Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, te- lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan
tapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. 2 Darisapi banyaklah hasil. 5 Saksi yang setia tidak berbohong,
buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi na- tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan, adalah
fsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. 3 Siapa saksi dusta. 6 Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia,
menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang le- sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah
bar bibir, akan ditimpa kebinasaan. 4 Hati si pemalas pe- diperoleh. 7 Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tinuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin di- dak kaudapati dari bibirnya. 8 Mengerti jalannya sendiri
beri kelimpahan. 5 Orang benar benci kepada dusta, tetapi adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh
orang fasik memalukan dan memburukkan diri. 6 Kebenaran kebodohannya. 9 Orang bodoh mencemoohkan korban temenjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan men- busan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan.
celakakan orang berdosa. 7 Ada orang yang berlagak kaya, 10 Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain titetapi tidak mempunyai apa-apa, ada pula yang berpura- dak dapat turut merasakan kesenangannya. 11 Rumah orang
pura miskin, tetapi hartanya banyak. 8 Kekayaan adalah fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan metebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan kar. 12 Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungmendengar ancaman. 9 Terang orang benar bercahaya ge- nya menuju maut. 13 Di dalam tertawapun hati dapat
milang, sedangkan pelita orang fasik padam. 10 Keangkuhan merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan.
hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang men- 14 Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan
dengarkan nasihat mempunyai hikmat. 11 Harta yang ce- jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada papat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan danya. 15 Orang yang tak berpengalaman percaya kepada
sedikit demi sedikit, menjadi kaya. 12 Harapan yang ter- setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan
tunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi langkahnya. 16 Orang bijak berhati-hati dan menjauhi keadalah pohon kehidupan. 13 Siapa meremehkan firman, jahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan
ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada merasa aman. 17 Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh,
perintah, akan menerima balasan. 14 Ajaran orang bijak tetapi orang yang bijaksana, bersabar. 18 Orang yang tak
adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang
jerat-jerat maut. 15 Akal budi yang baik mendatangkan bijak bermahkotakan pengetahuan. 19 Orang jahat tunkarunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkh mencelakakan duk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu germereka. 16 Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, bang orang benar. 20 Juga oleh temannya orang miskin itu
tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. 17 Utusan dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. 21 Siapa
orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah
duta yang setia mendatangkan kesembuhan. 18 Kemiskinan orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang mendan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, derita. 22 Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejatetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. 19 Keinginan
hatan? Tetapi yang merencanakan hal yang baik memyang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan peroleh kasih dan setia. 23 Dalam tiap jerih payah ada
adalah kekejian bagi orang bebal. 20 Siapa bergaul de- keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekungan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman rangan saja. 24 Mahkota orang bijak adalah kepintarandengan orang bebal menjadi malang. 21 Orang berdosa nya; tajuk orang bebal adalah kebodohannya. 25 Saksi
dikejar oleh malapetaka, tetapi Ia membalas orang be- yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyemburnar dengan kebahagiaan. 22 Orang baik meninggalkan wa- nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. 26 Dalam tarisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa kut akan TUHAN ada ketenteraman yang besar, bahkan
disimpan bagi orang benar. 23 Huma orang miskin meng- ada perlindungan bagi anak-anak-Nya. 27 Takut akan TUHAN
hasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari
tidak ada keadilan. 24 Siapa tidak menggunakan tongkat, jerat maut. 28 Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kebenci kepada anaknya; tetapi siapa mengasihi anaknya, megahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah.
menghajar dia pada waktunya. 25 Orang benar makan 29 Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cesekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita pat marah membesarkan kebodohan. 30 Hati yang tenang
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Nya tetap. 26 Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi
TUHAN, tetapi perkataan yang ramah itu suci. 27 Siapa
loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. 28 Hati
orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. 29 TUHAN
itu jauh dari pada orang fasik, tetapi doa orang benar
didengar-Nya. 30 Mata yang bersinar-sinar menyukakan
hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. 31 Orang
yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa
kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. 32 Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal
Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman,
33
budi.
Takut akan TUHAN adalah didikan yang mendatetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. 2 Lidah
tangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehororang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang
matan.
bebal mencurahkan kebodohan. 3 Mata TUHAN ada di
segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik.
4
Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah cuManusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, terang melukai hati. 5 Orang bodoh menolak didikan ayah- tapi jawaban lidah berasal dari pada TUHAN. 2 Segala
nya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. 6 Di jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri,
rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi peng- tetapi Tuhanlah yang menguji hati. 3 Serahkanlah perbuhasilan orang fasik membawa kerusakan. 7 Bibir orang atanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala renbijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal canamu. 4 TUHAN membuat segala sesuatu untuk tujutidak jujur. 8 Korban orang fasik adalah kekejian bagi annya masing-masing, bahkan orang fasik dibuat-Nya unTUHAN, tetapi doa orang jujur dikenan-Nya. 9 Jalan orang tuk hari malapetaka. 5 Setiap orang yang tinggi hati adafasik adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi siapa menge- lah kekejian bagi TUHAN; sungguh, ia tidak akan luput
jar kebenaran, dikasihi-Nya. 10 Didikan yang keras adalah dari hukuman. 6 Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan
bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa diampuni, karena takut akan TUHAN orang menjauhi kebenci kepada teguran akan mati. 11 Dunia orang mati dan jahatan. 7 Jikalau TUHAN berkenan kepada jalan seseokebinasaan terbuka di hadapan TUHAN, lebih-lebih hati rang, maka musuh orang itupun didamaikan-Nya dengan
anak manusia! 12 Si pencemooh tidak suka ditegur orang; dia. 8 Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran,
ia tidak mau pergi kepada orang bijak. 13 Hati yang gem- dari pada penghasilan banyak tanpa keadilan. 9 Hati manubira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati me- sia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang mematahkan semangat. 14 Hati orang berpengertian mencari nentukan arah langkahnya. 10 Keputusan dari Allah ada
pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebo- di bibir raja, kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat
dohan. 15 Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi salah. 11 Timbangan dan neraca yang betul adalah kepuorang yang gembira hatinya selalu berpesta. 16 Lebih baik nyaan TUHAN, segala batu timbangan di dalam pundisedikit barang dengan disertai takut akan TUHAN dari pundi adalah buatan-Nya. 12 Melakukan kefasikan adapada banyak harta dengan disertai kecemasan. 17 Lebih lah kekejian bagi raja, karena takhta menjadi kokoh oleh
baik sepiring sayur dengan kasih dari pada lembu tam- kebenaran. 13 Bibir yang benar dikenan raja, dan orang
bun dengan kebencian. 18 Si pemarah membangkitkan per- yang berbicara jujur dikasihi-Nya. 14 Kegeraman raja adatengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perban- lah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya.
tahan. 19 Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan 15 Wajah raja yang bercahaya memberi hidup dan kebaiorang jujur adalah rata. 20 Anak yang bijak menggembi- kannya seperti awan hujan musim semi. 16 Memperoleh
rakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan men21
Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal dapat pengertian jauh lebih berharga dari pada mendapat
budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. 22 Rancangan perak. 17 Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur; sigagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana ka- apa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. 18 Kecongkakan
lau penasihat banyak. 23 Seseorang bersukacita karena ja- mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perka- tuhan. 19 Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang
taan yang tepat pada waktunya! 24 Jalan kehidupan orang rendah hati dari pada membagi rampasan dengan orang
berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia congkak. 20 Siapa memperhatikan firman akan mendapat
orang mati di bawah. 25 Rumah orang congkak dirom- kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada
bak TUHAN, tetapi batas tanah seorang janda dijadikan- TUHAN. 21 Orang yang bijak hati disebut berpengertian,
menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang.
31
Siapa menindas orang yang lemah, menghina Penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang
miskin, memuliakan Dia. 32 Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. 33 Hikmat tinggal di dalam
hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. 34 Kebenaran meninggikan derajat
bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. 35 Raja berkenan
kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya
menimpa orang yang membuat malu.
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dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. 22 Akal budi
adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. 23 Hati
orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. 24 Perkataan
yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis
bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. 25 Ada jalan yang
disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. 26 Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. 27 Orang yang tidak berguna menggali lobang
kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang
menghanguskan. 28 Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat
yang karib. 29 Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak
baik. 30 Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu
muslihat; siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan
kejahatan. 31 Rambut putih adalah mahkota yang indah,
yang didapat pada jalan kebenaran. 32 Orang yang sabar
melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya,
melebihi orang yang merebut kota. 33 Undi dibuang di
pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari pada
TUHAN.

17

Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan
ketenteraman, dari pada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. 2 Budak yang berakal budi akan
berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara
anak itu. 3 Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji
hati. 4 Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang
mencelakakan. 5 Siapa mengolok-olok orang miskin menghina Penciptanya; siapa gembira karena suatu kecelakaan
tidak akan luput dari hukuman. 6 Mahkota orang-orang
tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah
nenek moyang mereka. 7 Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. 8 Hadiah suapan adalah seperti
mestika di mata yang memberinya, ke mana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. 9 Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangki
perkara, menceraikan sahabat yang karib. 10 Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian dari pada
seratus pukulan pada orang bebal. 11 Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh
utusan yang kejam. 12 Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, dari pada dengan orang
bebal dengan kebodohannya. 13 Siapa membalas kebaikan
dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari
rumahnya. 14 Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air; jadi undurlah sebelum perbantahan mulai.
15
Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang

benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi TUHAN. 16 Apakah
gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? 17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara
dalam kesukaran. 18 Orang yang tidak berakal budi ialah
dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung
bagi sesamanya. 19 Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran, siapa memewahkan pintunya mencari
kehancuran. 20 Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia, orang yang memutar-mutar lidahnya akan
jatuh ke dalam celaka. 21 Siapa mendapat anak yang bebal,
mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacita. 22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi
semangat yang patah mengeringkan tulang. 23 Orang fasik
menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. 24 Pandangan orang berpengertian
tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang
sampai ke ujung bumi. 25 Anak yang bebal menyakiti hati
ayahnya, dan memedihkan hati ibunya. 26 Mengenakan
denda orang benar adalah salah, memukul orang muliapun tidak patut. 27 Orang yang berpengetahuan menahan
perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin.
28
Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam
diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya.
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Orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. 2 Orang
bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. 3 Bila kefasikan datang, datanglah juga
penghinaan dan cela disertai cemooh. 4 Perkataan mulut
orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat
adalah seperti batang air yang mengalir. 5 Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. 6 Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. 7 Orang
bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat
bagi nyawanya. 8 Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan,
yang masuk ke lubuk hati. 9 Orang yang bermalas-malas
dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. 10 Nama TUHAN adalah menara yang kuat, ke sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. 11 Kota
yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. 12 Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului
kehormatan. 13 Jikalau seseorang memberi jawab sebelum
mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. 14 Orang
yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? 15 Hati
orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. 16 Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orangorang besar. 17 Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan me-
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nyelidiki perkaranya. 18 Undian mengakhiri pertengkaran,
dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. 19 Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri dari
pada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti
palang gapura sebuah puri. 20 Perut orang dikenyangkan
oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya.
21
Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. 22 Siapa mendapat isteri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan TUHAN.
23
Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi
orang kaya menjawab dengan kasar. 24 Ada teman yang
mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang
lebih karib dari pada seorang saudara.
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ialah kesetiaannya; lebih baik orang miskin dari pada seorang pembohong. 23 Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas, tanpa ditimpa
malapetaka. 24 Si pemalas mencelup tangannya ke dalam
pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut.
25
Jikalau si pencemooh kaupukul, barulah orang yang tak
berpengalaman menjadi bijak, jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. 26 Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan
memalukan diri. 27 Hai anakku, jangan lagi mendengarkan
didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataanperkataan yang memberi pengetahuan. 28 Saksi yang tidak
berguna mencemoohkan hukum dan mulut orang fasik menelan dusta. 29 Hukuman bagi si pencemooh tersedia dan
pukulan bagi punggung orang bebal.

Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya
dari pada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. 2 Tanpa
Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah
pengetahuan kerajinanpun tidak baik; orang yang tergesagesa akan salah langkah. 3 Kebodohan menyesatkan jalan peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung kaorang, lalu gusarlah hatinya terhadap TUHAN. 4 Kekayaan renanya. 2 Kegentaran yang datang dari raja adalah semenambah banyak sahabat, tetapi orang miskin diting- perti raung singa muda, siapa membangkitkan marahnya
galkan sahabatnya. 5 Saksi dusta tidak akan luput dari hu- membahayakan dirinya. 3 Terhormatlah seseorang, jika ia
kuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membitidak akan terhindar. 6 Banyak orang yang mengambil hati arkan amarahnya meledak. 4 Pada musim dingin si pemaorang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pem- las tidak membajak; jikalau ia mencari pada musim meberi. 7 Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apa- nuai, maka tidak ada apa-apa. 5 Rancangan di dalam hati
lagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ia meng- manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang panejar mereka, memanggil mereka tetapi mereka tidak ada dai tahu menimbanya. 6 Banyak orang menyebut diri baik
lagi. 8 Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya; si- hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya?
apa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. 7 Orang benar yang bersih kelakuannya--berbahagialah ke9
Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang turunannya. 8 Raja yang bersemayam di atas kursi pengamenyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. 10 Kemewahan
dilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matatidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang bu- nya. 9 Siapakah dapat berkata: ”Aku telah membersihkan
dak memerintah pembesar. 11 Akal budi membuat sese- hatiku, aku tahir dari pada dosaku?” 10 Dua macam batu
orang panjang sabar dan orang itu dipuji karena mema- timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah keafkan pelanggaran. 12 Kemarahan raja adalah seperti ra- kejian bagi TUHAN. 11 Anak-anakpun sudah dapat dikenal
ung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang dari pada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuturun ke atas rumput. 13 Anak bebal adalah bencana bagi annya. 12 Telinga yang mendengar dan mata yang melihat,
ayahnya, dan pertengkaran seorang isteri adalah seperti kedua-duanya dibuat oleh TUHAN. 13 Janganlah menyutiris yang tidak henti-hentinya menitik. 14 Rumah dan kai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin, bukalah maharta adalah warisan nenek moyang, tetapi isteri yang tamu dan engkau akan makan sampai kenyang. 14 ”Tidak
berakal budi adalah karunia TUHAN. 15 Kemalasan men- baik! Tidak baik!”, kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi,
datangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan ia memuji dirinya. 15 Sekalipun ada emas dan permata bamenderita lapar. 16 Siapa berpegang pada perintah, me- nyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpemelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman, akan ngetahuan. 16 Ambillah pakaian orang yang menanggung
mati. 17 Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang
lemah, memiutangi TUHAN, yang akan membalas perbu- asing. 17 Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemuatannya itu. 18 Hajarlah anakmu selama ada harapan, te- dian mulutnya penuh dengan kerikil. 18 Rancangan terlaktapi jangan engkau menginginkan kematiannya. 19 Orang sana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan
yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika siasat. 19 Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu
engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut.
marahnya. 20 Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, 20 Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan pasupaya engkau menjadi bijak di masa depan. 21 Banyaklah dam pada waktu gelap. 21 Milik yang diperoleh dengan cerancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah pat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. 22 Janganlah
yang terlaksana. 22 Sifat yang diinginkan pada seseorang engkau berkata: ”Aku akan membalas kejahatan,” nanti-
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kanlah TUHAN, Ia akan menyelamatkan engkau. 23 Dua
macam batu timbangan adalah kekejian bagi TUHAN, dan
neraca serong itu tidak baik. 24 Langkah orang ditentukan
oleh TUHAN, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? 25 Suatu jerat bagi manusia ialah
kalau ia tanpa berpikir mengatakan ”Kudus”, dan baru
menimbang-nimbang sesudah bernazar. 26 Raja yang bijak
dapat mengenal orang-orang fasik, dan menggilas mereka
berulang-ulang. 27 Roh manusia adalah pelita TUHAN,
yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. 28 Kasih dan setia
melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang takhtanya. 29 Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. 30 Bilur-bilur yang berdarah
membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati.
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akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan.
22
Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan,
dan merobohkan benteng yang mereka percayai. 23 Siapa
memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari pada
kesukaran. 24 Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya, ia berlaku dengan keangkuhan yang tak
terhingga. 25 Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. 26 Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas.
27
Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau
dipersembahkan dengan maksud jahat. 28 Saksi bohong
akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap
berbicara. 29 Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. 30 Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi
TUHAN. 31 Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan TUHAN.

Hati raja seperti batang air di dalam tangan TUHAN,
dialirkan-Nya ke mana Ia ingini. 2 Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah
Nama baik lebih berharga dari pada kekayaan beyang menguji hati. 3 Melakukan kebenaran dan keadilan le- sar, dikasihi orang lebih baik dari pada perak dan emas.
bih dikenan TUHAN dari pada korban. 4 Mata yang cong- 2 Orang kaya dan orang miskin bertemu; yang membuat
kak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang mereka semua ialah TUHAN. 3 Kalau orang bijak melihat
fasik, adalah dosa. 5 Rancangan orang rajin semata-mata malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak bermendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa- pengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. 4 Ganjaran
gesa hanya akan mengalami kekurangan. 6 Memperoleh kerendahan hati dan takut akan TUHAN adalah kekayaan,
harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang kehormatan dan kehidupan. 5 Duri dan perangkap ada di
lenyap dari orang yang mencari maut. 7 Orang fasik diseret jalan orang yang serong hatinya; siapa ingin memelihara
oleh penganiayaan mereka, karena mereka menolak mela- diri menjauhi orang itu. 6 Didiklah orang muda menurut
kukan keadilan. 8 Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanyapun ia
yang jujur lurus perbuatannya. 9 Lebih baik tinggal pada tidak akan menyimpang dari pada jalan itu. 7 Orang kaya
sudut sotoh rumah dari pada diam serumah dengan perem- menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak
puan yang suka bertengkar. 10 Hati orang fasik mengingini dari yang menghutangi. 8 Orang yang menabur kecurangan
kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada se- akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan hasamanya. 11 Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang bis binasa. 9 Orang yang baik hati akan diberkati, katak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak rena ia membagi rezekinya dengan si miskin. 10 Usirlah
diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. 12 Yang si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan
Mahaadil memperhatikan rumah orang fasik, dan menje- berhentilah perbantahan dan cemooh. 11 Orang yang menrumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. 13 Siapa menu- cintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi
tup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan mene- sahabat raja. 12 Mata TUHAN menjaga pengetahuan, terima jawaban, kalau ia sendiri berseru-seru. 14 Pemberian tapi Ia membatalkan perkataan si pengkhianat. 13 Si pedengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan ha- malas berkata: ”Ada singa di luar, aku akan dibunuh di
diah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. tengah jalan.” 14 Mulut perempuan jalang adalah lobang
15
Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, yang dalam; orang yang dimurkai TUHAN akan terperotetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. 16 Orang sok ke dalamnya. 15 Kebodohan melekat pada hati orang
yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu dari patempat arwah-arwah berkumpul. 17 Orang yang suka bersenangdanya. 16 Orang yang menindas orang lemah untuk mengsenang akan berkekurangan, orang yang gemar kepada mi- untungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya,
nyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. 18 Orang fasik hanya merugikan diri saja. 17 Pasanglah telingamu dan
dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhi- dengarkanlah amsal-amsal orang bijak, berilah perhatian
anat sebagai ganti orang jujur. 19 Lebih baik tinggal di kepada pengetahuanku. 18 Karena menyimpannya dalam
padang gurun dari pada tinggal dengan perempuan yang hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersuka bertengkar dan pemarah. 20 Harta yang indah dan mi- sedia pada bibirmu. 19 Supaya engkau menaruh kepercanyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal yaanmu kepada TUHAN, aku mengajarkannya kepadamu
memboroskannya. 21 Siapa mengejar kebenaran dan kasih sekarang, ya kepadamu. 20 Bukankah aku telah menulisnya
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kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, 21 untuk orang berpakaian compang-camping. 22 Dengarkanlah ayahmu
mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, su- yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina
paya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat ke- ibumu kalau ia sudah tua. 23 Belilah kebenaran dan japada yang menyuruh engkau. 22 Janganlah merampasi orang ngan menjualnya; demikian juga dengan hikmat, didikan
lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak dan pengertian. 24 Ayah seorang yang benar akan bersorakorang yang berkesusahan di pintu gerbang. 23 Sebab TUHAN sorak; yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan
membela perkara mereka, dan mengambil nyawa orang bersukacita karena dia. 25 Biarlah ayahmu dan ibumu beryang merampasi mereka. 24 Jangan berteman dengan orang sukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau.
yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, 26 Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah ma25
supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah la- tamu senang dengan jalan-jalanku. 27 Karena perempuan
kunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. 26 Jangan jalang adalah lobang yang dalam, dan perempuan asing
engkau termasuk orang yang membuat persetujuan, dan adalah sumur yang sempit. 28 Bahkan, seperti penyamun
yang menjadi penanggung hutang. 27 Mengapa orang akan ia menghadang, dan memperbanyak pengkhianat di anmengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau ti- tara manusia. 29 Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Sidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? 28 Janganapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat
engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang dite- cidera tanpa sebab? Siapa merah matanya? 30 Yakni metapkan oleh nenek moyangmu. 29 Pernahkah engkau meli- reka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mehat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan reka yang datang mengecap anggur campuran. 31 Jangan
raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya,
dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan
yang hina.
nikmat, 32 tetapi kemudian memagut seperti ular, dan menyemburkan bisa seperti beludak. 33 Lalu matamu akan
Bila engkau duduk makan dengan seorang pembemelihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan katasar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu.
kata
yang kacau. 34 Engkau seperti orang di tengah ombak
2
Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu!
laut, seperti orang di atas tiang kapal. 35 Engkau akan ber3
Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hikata: ”Orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit.
dangan yang menipu. 4 Jangan bersusah payah untuk menOrang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku sijadi kaya, tinggalkan niatmu ini. 5 Kalau engkau mengamatuman? Aku akan mencari anggur lagi.”
amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu
terbang ke angkasa seperti rajawali. 6 Jangan makan roti
orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang leJangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul
zat. 7 Sebab seperti orang yang membuat perhitungan da- dengan mereka. 2 Karena hati mereka memikirkan peninlam dirinya sendiri demikianlah ia. ”Silakan makan dan dasan dan bibir mereka membicarakan bencana. 3 Dengan
minum,” katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati ter- hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan,
hadapmu. 8 Suap yang telah kaumakan, kau akan mun- 4 dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacamtahkan, dan kata-katamu yang manis kausia-siakan. 9 Janganmacam harta benda yang berharga dan menarik. 5 Orang
berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan yang bijak lebih berwibawa dari pada orang kuat, juga
kata-katamu yang bijak. 10 Jangan engkau memindahkan orang yang berpengetahuan dari pada orang yang tegap
batas tanah yang lama, dan memasuki ladang anak-anak kuat. 6 Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat
yatim. 11 Karena penebus mereka kuat, Dialah yang mem- berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat
bela perkara mereka melawan engkau. 12 Arahkanlah per- yang banyak. 7 Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh; ia
hatianmu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. 8 Siapa selalu
pengetahuan. 13 Jangan menolak didikan dari anakmu ia merencanakan kejahatan akan disebut penipu. 9 Memikirkan
tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah
14
Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau me- kekejian bagi manusia. 10 Jika engkau tawar hati pada
nyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. 15 Hai anakku,masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. 11 Bebaskan mejika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. 16 Jiwaku ber- reka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang
sukaria, kalau bibirmu mengatakan yang jujur. 17 Janganlah terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. 12 Kalau
hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takut- engkau berkata: ”Sungguh, kami tidak tahu hal itu!” Apalah akan TUHAN senantiasa. 18 Karena masa depan sung- kah Dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya?
guh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. 19 Hai anakku, Apakah Dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya,
dengarkanlah, dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke dan membalas manusia menurut perbuatannya? 13 Anakku,
jalan yang benar. 20 Janganlah engkau ada di antara pe- makanlah madu, sebab itu baik; dan tetesan madu manis
minum anggur dan pelahap daging. 21 Karena si pemi- untuk langit-langit mulutmu. 14 Ketahuilah, demikian hiknum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat mat untuk jiwamu: Jika engkau mendapatnya, maka ada
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masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. 15 Jangan
mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik, jangan merusak rumahnya. 16 Sebab tujuh kali orang benar
jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan
roboh dalam bencana. 17 Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok,
18
supaya TUHAN tidak melihatnya dan menganggapnya
jahat, lalu memalingkan murkanya dari pada orang itu.
19
Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat,
jangan iri kepada orang fasik. 20 Karena tidak ada masa
depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. 21 Hai
anakku, takutilah TUHAN dan raja; jangan melawan terhadap kedua-duanya. 22 Karena dengan tiba-tiba mereka
menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran
yang didatangkan mereka? 23 Juga ini adalah amsal-amsal
dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. 24 Siapa berkata kepada orang fasik: ”Engkau tidak bersalah”, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. 25 Tetapi mereka yang memberi
peringatan akan berbahagia, mereka akan mendapat ganjaran berkat. 26 Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. 27 Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang; baru kemudian dirikanlah rumahmu.
28
Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab,
dan menipu dengan bibirmu. 29 Janganlah berkata: ”Sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan
dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya.” 30 Aku
melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang
yang tidak berakal budi. 31 Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. 32 Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran.
33
”Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat
tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring,” 34 maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata.
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Juga ini adalah amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, raja Yehuda. 2 Kemuliaan
Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan rajaraja ialah menyelidiki sesuatu. 3 Seperti tingginya langit
dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. 4 Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda
yang indah bagi pandai emas. 5 Sisihkanlah orang fasik
dari hadapan raja, maka kokohlah takhtanya oleh kebenaran. 6 Jangan berlagak di hadapan raja, atau berdiri
di tempat para pembesar. 7 Karena lebih baik orang berkata kepadamu: ”Naiklah ke mari,” dari pada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat,
8
jangan terburu-buru kaubuat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan, kalau
sesamamu telah mempermalukan engkau? 9 Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia
orang lain, 10 supaya jangan orang yang mendengar engkau

akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. 11 Perkataan yang diucapkan tepat
pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan
perak. 12 Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin
emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar.
13
Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh
yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. 14 Awan dan angin tanpa hujan,
demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. 15 Dengan kesabaran
seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. 16 Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang
dengan itu, lalu memuntahkannya. 17 Janganlah kerap kali
datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan, lalu
membencimu. 18 Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada, atau pedang, atau panah
yang tajam. 19 Kepercayaan kepada pengkhianat di masa
kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang
goyah. 20 Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati
yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju
di musim dingin, dan seperti cuka pada luka. 21 Jikalau
seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. 22 Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan TUHAN akan
membalas itu kepadamu. 23 Angin utara membawa hujan,
bicara secara rahasia muka marah. 24 Lebih baik tinggal
pada sudut sotoh rumah dari pada diam serumah dengan
perempuan yang suka bertengkar. 25 Seperti air sejuk bagi
jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang
jauh. 26 Seperti mata air yang keruh dan sumber yang
kotor, demikianlah orang benar yang kuatir di hadapan
orang fasik. 27 Tidaklah baik makan banyak madu; sebab
itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. 28 Orang yang tak
dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh
temboknya.
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Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu
panen, demikian kehormatanpun tidak layak bagi orang
bebal. 2 Seperti burung pipit mengirap dan burung layanglayang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan
kena. 3 Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai,
dan pentung untuk punggung orang bebal. 4 Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan
engkau sendiri menjadi sama dengan dia. 5 Jawablah orang
bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. 6 Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal mematahkan kakinya sendiri dan
meminum kecelakaan. 7 Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai dari pada orang yang lumpuh. 8 Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah
orang yang memberi hormat kepada orang bebal. 9 Amsal
di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. 10 Siapa mempekerjakan orang bebal dan
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orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. 11 Seperti anjing kembali ke muntahnya,
demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya.
12
Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak dari pada bagi
orang itu. 13 Berkatalah si pemalas: ”Ada singa di jalan!
Ada singa di lorong!” 14 Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. 15 Si
pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya.
16
Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak dari pada
tujuh orang yang menjawab dengan bijaksana. 17 Orang
yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah
seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu.
18
Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan
maut, 19 demikianlah orang yang memperdaya sesamanya
dan berkata: ”Aku hanya bersenda gurau.” 20 Bila kayu
habis, padamlah api; bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. 21 Seperti arang untuk bara menyala dan kayu
untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. 22 Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. 23 Seperti pecahan
periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan
hati jahat. 24 Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya,
tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. 25 Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena tujuh kekejian
ada dalam hatinya. 26 Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah.
27
Siapa menggali lobang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. 28 Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran.
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Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. 2 Biarlah
orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang
tidak kaukenal dan bukan bibirmu sendiri. 3 Batu adalah berat dan pasirpun ada beratnya, tetapi lebih berat
dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh.
4
Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat
tahan terhadap cemburu? 5 Lebih baik teguran yang nyatanyata dari pada kasih yang tersembunyi. 6 Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan
mencium secara berlimpah-limpah. 7 Orang yang kenyang
menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala
yang pahit dirasakan manis. 8 Seperti burung yang lari dari
sarangnya demikianlah orang yang lari dari kediamannya.
9
Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. 10 Jangan kautinggalkan temanmu
dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu
pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang
dekat dari pada saudara yang jauh. 11 Anakku, hendaklah
engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. 12 Kalau orang bijak melihat
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malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. 13 Ambillah
pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. 14 Siapa pagipagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal
itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. 15 Seorang isteri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak
henti-hentinya menitik pada waktu hujan. 16 Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. 17 Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. 18 Siapa memelihara pohon ara akan
memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. 19 Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah
hati manusia mencerminkan manusia itu. 20 Dunia orang
mati dan kebinasaan tak akan puas, demikianlah mata
manusia tak akan puas. 21 Kui untuk melebur perak dan
perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut
pujian yang diberikan kepadanya. 22 Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersamasama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap dari padanya. 23 Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu,
perhatikanlah kawanan hewanmu. 24 Karena harta benda
tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun?
25
Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan
rumput gunung dikumpulkan, 26 maka engkau mempunyai
domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing
jantan untuk pembeli ladang, 27 pula cukup susu kambing
untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk
penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan.

28

Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda.
2
Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya,
tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. 3 Orang miskin yang menindas orangorang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak
memberi makanan. 4 Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. 5 Orang yang jahat tidak mengerti
keadilan, tetapi orang yang mencari TUHAN mengerti segala sesuatu. 6 Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya dari pada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. 7 Orang yang memelihara hukum adalah anak
yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. 8 Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. 9 Siapa memalingkan
telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. 10 Siapa menyesatkan orang jujur ke
jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lobangnya sendiri,
tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. 11 Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi
orang miskin yang berpengertian mengenal dia. 12 Jika
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orang benar menang, banyaklah pujian orang, tetapi jika
orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan
diri. 13 Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan
beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. 14 Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan TUHAN, tetapi orang yang mengeraskan
hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. 15 Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah.
16
Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang
tidak halal, memperpanjang umurnya. 17 Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya! 18 Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku
jalannya akan jatuh ke dalam lobang. 19 Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan
kemiskinan. 20 Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya,
tidak akan luput dari hukuman. 21 Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. 22 Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta,
dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. 23 Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi dari pada orang yang menjilat. 24 Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan
suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak.
25
Orang yang loba, menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada TUHAN, diberi kelimpahan. 26 Siapa
percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. 27 Siapa
memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki.
28
Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah
jumlah orang benar.

29

Siapa bersitegang leher, walaupun telah mendapat
teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 2 Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah,
berkeluhkesahlah rakyat. 3 Orang yang mencintai hikmat
menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. 4 Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. 5 Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya.
6
Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi
orang benar akan bersorak dan bersukacita. 7 Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. 8 Pencemooh mengacaukan kota, tetapi
orang bijak meredakan amarah. 9 Jika orang bijak beperkara dengan orang bodoh, orang bodoh ini mengamuk dan

tertawa, sehingga tak ada ketenangan. 10 Orang yang haus
akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur
mencari keselamatannya. 11 Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. 12 Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. 13 Si miskin dan si penindas bertemu, dan TUHAN membuat mata kedua orang
itu bersinar. 14 Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, takhtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya.
15
Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak
yang dibiarkan mempermalukan ibunya. 16 Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang
benar akan melihat keruntuhan mereka. 17 Didiklah anakmu,
maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu, dan
mendatangkan sukacita kepadamu. 18 Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang
berpegang pada hukum. 19 Dengan kata-kata saja seorang
hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti,
namun ia tidak mengindahkannya. 20 Kaulihat orang yang
cepat dengan kata-katanya; harapan lebih banyak bagi
orang bebal dari pada bagi orang itu. 21 Siapa memanjakan
hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. 22 Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang
yang lekas gusar, banyak pelanggarannya. 23 Keangkuhan
merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati, menerima pujian. 24 Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. 25 Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada TUHAN, dilindungi. 26 Banyak
orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari TUHAN
orang menerima keadilan. 27 Orang bodoh adalah kekejian
bagi orang benar, orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.

30

Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata
orang itu: Aku berlelah-lelah, ya Allah, aku berlelah-lelah,
sampai habis tenagaku. 2 Sebab aku ini lebih bodoh dari
pada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku.
3
Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal Yang Mahakudus. 4 Siapakah yang naik ke sorga
lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin
dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus
air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu! 5 Semua firman Allah adalah
murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung pada-Nya. 6 Jangan menambahi firman-Nya, supaya
engkau tidak ditegur-Nya dan dianggap pendusta. 7 Dua
hal aku mohon kepada-Mu, jangan itu Kautolak sebelum
aku mati, yakni: 8 Jauhkanlah dari padaku kecurangan
dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan
atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang
menjadi bagianku. 9 Supaya, kalau aku kenyang, aku tidak
menyangkal-Mu dan berkata: Siapa TUHAN itu? Atau,
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kalau aku miskin, aku mencuri, dan mencemarkan nama
Allahku. 10 Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. 11 Ada keturunan yang
mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. 12 Ada
keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum
dibasuh dari kotorannya sendiri. 13 Ada keturunan yang
berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya.
14
Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi
geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi
orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di
antara manusia. 15 Si lintah mempunyai dua anak perempuan: ”Untukku!” dan ”Untukku!” Ada tiga hal yang tak
akan kenyang, ada empat hal yang tak pernah berkata:
”Cukup!” 16 Dunia orang mati, dan rahim yang mandul,
dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang
tidak pernah berkata: ”Cukup!” 17 Mata yang mengolokolok ayah, dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk
gagak lembah dan dimakan anak rajawali. 18 Ada tiga hal
yang mengherankan aku, bahkan, ada empat hal yang tidak kumengerti: 19 jalan rajawali di udara, jalan ular di
atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan
seorang laki-laki dengan seorang gadis. 20 Inilah jalan perempuan yang berzinah: ia makan, lalu menyeka mulutnya,
dan berkata: Aku tidak berbuat jahat. 21 Karena tiga hal
bumi gemetar, bahkan, karena empat hal ia tidak dapat
tahan: 22 karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan, 23 karena
seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan, kalau
ia mendesak kedudukan nyonyanya. 24 Ada empat binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan:
25
semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas, 26 pelanduk, bangsa
yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu,
27
belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya
berbaris dengan teratur, 28 cicak yang dapat kautangkap
dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja.
29
Ada tiga binatang yang gagah langkahnya, bahkan, empat hal yang gagah jalannya, yakni: 30 singa, yang terkuat
di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun.
31
Ayam jantan yang angkuh, atau kambing jantan, dan
seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. 32 Bila
engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir,
tekapkanlah tangan pada mulut! 33 Sebab, kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran
timbul.

31

Inilah perkataan Lemuel, raja Masa, yang diajarkan
ibunya kepadanya. 2 Apa yang akan kukatakan, anakku,
anak kandungku, anak nazarku? 3 Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuanperempuan yang membinasakan raja-raja. 4 Tidaklah pan-

20. AMSAL
tas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini
minuman keras, 5 jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan, dan membengkokkan
hak orang-orang yang tertindas. 6 Berikanlah minuman
keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu
kepada yang susah hati. 7 Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. 8 Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk
hak semua orang yang merana. 9 Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. 10 Isteri yang cakap
siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari
pada permata. 11 Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. 12 Ia berbuat
baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang
umurnya. 13 Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang
bekerja dengan tangannya. 14 Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. 15 Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada
pelayan-pelayannya perempuan. 16 Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun
anggur ditanaminya. 17 Ia mengikat pinggangnya dengan
kekuatan, ia menguatkan lengannya. 18 Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya
tidak padam. 19 Tangannya ditaruhnya pada jentera, jarijarinya memegang pemintal. 20 Ia memberikan tangannya
kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada
yang miskin. 21 Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap.
22
Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan
kain ungu pakaiannya. 23 Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri.
24
Ia membuat pakaian dari lenan, dan menjualnya, ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. 25 Pakaiannya
adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari
depan. 26 Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. 27 Ia mengawasi
segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan
tidak dimakannya. 28 Anak-anaknya bangun, dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia: 29 Banyak
wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. 30 Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah
sia-sia, tetapi isteri yang takut akan TUHAN dipuji-puji.
31
Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah
perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang!

Pengkhotbah

1Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yeru2

salem. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan
belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. 3 Apakah gunanya
manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari?
4
Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. 5 Matahari terbit, matahari
terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. 6 Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara,
terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin
itu kembali. 7 Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut
tidak juga menjadi penuh; ke mana sungai mengalir, ke
situ sungai mengalir selalu. 8 Segala sesuatu menjemukan,
sehingga tak terkatakan oleh manusia; mata tidak kenyang
melihat, telinga tidak puas mendengar. 9 Apa yang pernah
ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi; tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari.
10
Adakah sesuatu yang dapat dikatakan: ”Lihatlah, ini
baru!”? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita
ada. 11 Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada,
dan dari masa depan yang masih akan datangpun tidak
akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. 12 Aku, Pengkhotbah, adalah raja atas Israel
di Yerusalem. 13 Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi
di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang
diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. 14 Aku telah melihat segala perbuatan yang
dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin.
15
Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada
tak dapat dihitung. 16 Aku berkata dalam hati: ”Lihatlah,
aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih dari
pada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat
dan pengetahuan.” 17 Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan
kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal inipun adalah
usaha menjaring angin, 18 karena di dalam banyak hikmat
ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan.

2Aku berkata dalam hati: ”Mari, aku hendak menguji

kegirangan! Nikmatilah kesenangan! Tetapi lihat, juga itupun sia-sia.” 2 Tentang tertawa aku berkata: ”Itu bodoh!”,
dan mengenai kegirangan: ”Apa gunanya?” 3 Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, -sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat--,dan
dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui
apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan
di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu.
4
Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan
bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur; 5 aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan tamantaman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buahbuahan; 6 aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. 7 Aku membeli
budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budakbudak yang lahir di rumahku; aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang
pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. 8 Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja
dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan
dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anakanak manusia, yakni banyak gundik. 9 Dengan demikian
aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari pada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku; dalam
pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. 10 Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan
aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab
hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah
buah segala jerih payahku. 11 Ketika aku meneliti segala
pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha
yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring
angin; memang tak ada keuntungan di bawah matahari.
12
Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan
dan kebebalan, sebab apa yang dapat dilakukan orang
yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan
orang. 13 Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. 14 Mata orang
berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh
berjalan dalam kegelapan, tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. 15 Maka aku berkata dalam hati: ”Nasib yang menimpa orang bodoh juga
akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhik-
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mat?” Lalu aku berkata dalam hati, bahwa inipun sia-sia.
16
Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari
orang yang berhikmat, maupun dari orang yang bodoh, sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah
lama dilupakan. Dan, ah, orang yang berhikmat mati juga
seperti orang yang bodoh! 17 Oleh sebab itu aku membenci
hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah
kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 18 Aku membenci
segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah
matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang
yang datang sesudah aku. 19 Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun
demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan
mempergunakan hikmat. Inipun sia-sia. 20 Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. 21 Sebab, kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan
dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya
kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Inipun
kesia-siaan dan kemalangan yang besar. 22 Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari
keinginan hatinya? 23 Seluruh hidupnya penuh kesedihan
dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. Inipun sia-sia. 24 Tak
ada yang lebih baik bagi manusia dari pada makan dan
minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku
menyadari bahwa inipun dari tangan Allah. 25 Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia?
26
Karena kepada orang yang dikenan-Nya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskan-Nya untuk menghimpun dan menimbun
sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang
yang dikenan Allah. Inipun kesia-siaan dan usaha menjaring angin.

3

Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di
bawah langit ada waktunya. 2 Ada waktu untuk lahir, ada
waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada
waktu untuk mencabut yang ditanam; 3 ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan; ada
waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun;
4
ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa;
ada waktu untuk meratap; ada waktu untuk menari; 5 ada
waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu; ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk
menahan diri dari memeluk; 6 ada waktu untuk mencari,
ada waktu untuk membiarkan rugi; ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang; 7 ada waktu untuk
merobek, ada waktu untuk menjahit; ada waktu untuk
berdiam diri, ada waktu untuk berbicara; 8 ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci; ada waktu
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untuk perang, ada waktu untuk damai. 9 Apakah untung
pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah?
10
Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. 11 Ia
membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia
memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah
dari awal sampai akhir. 12 Aku tahu bahwa untuk mereka
tak ada yang lebih baik dari pada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. 13 Dan bahwa
setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. 14 Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya; itu tak
dapat ditambah dan tak dapat dikurangi; Allah berbuat
demikian, supaya manusia takut akan Dia. 15 Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama
ada; dan Allah mencari yang sudah lalu. 16 Ada lagi yang
kulihat di bawah matahari: di tempat pengadilan, di situpun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di
situpun terdapat ketidakadilan. 17 Berkatalah aku dalam
hati: ”Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya.” 18 Tentang anak-anak manusia aku
berkata dalam hati: ”Allah hendak menguji mereka dan
memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah
binatang.” 19 Karena nasib manusia adalah sama dengan
nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka; sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Keduaduanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak
mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. 20 Kedua-duanya menuju satu tempat;
kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali
kepada debu. 21 Siapakah yang mengetahui, apakah nafas
manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah
bumi. 22 Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik
bagi manusia dari pada bergembira dalam pekerjaannya,
sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia?

4

Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di
bawah matahari, dan lihatlah, air mata orang-orang yang
ditindas dan tak ada yang menghibur mereka, karena di
fihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. 2 Oleh
sebab itu aku menganggap orang-orang mati, yang sudah
lama meninggal, lebih bahagia dari pada orang-orang hidup, yang sekarang masih hidup. 3 Tetapi yang lebih bahagia dari pada kedua-duanya itu kuanggap orang yang
belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat, yang terjadi di bawah matahari. 4 Dan aku melihat bahwa segala
jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah
iri hati seseorang terhadap yang lain. Inipun kesia-siaan
dan usaha menjaring angin. 5 Orang yang bodoh melipat
tangannya dan memakan dagingnya sendiri. 6 Segenggam
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ketenangan lebih baik dari pada dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. 7 Aku melihat lagi kesiasiaan di bawah matahari: 8 ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan
tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanyapun tidak
puas dengan kekayaan; --untuk siapa aku berlelah-lelah
dan menolak kesenangan? --Inipun kesia-siaan dan hal
yang menyusahkan. 9 Berdua lebih baik dari pada seorang
diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. 10 Karena kalau mereka jatuh, yang
seorang mengangkat temannya, tetapi wai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya! 11 Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi
panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? 12 Dan bilamana seorang dapat dialahkan, dua orang
akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. 13 Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat dari pada seorang raja tua tetapi bodoh, yang tak
mau diberi peringatan lagi. 14 Karena dari penjara orang
muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan
miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. 15 Aku
melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi, yang akan
menjadi pengganti raja itu. 16 Tiada habis-habisnya rakyat
yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, inipun kesia-siaan dan
usaha menjaring angin.

5

(4-17) Jagalah langkahmu, kalau engkau berjalan ke
rumah Allah! Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik dari pada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu,
bahwa mereka berbuat jahat. 2 (5-1) Janganlah terburuburu dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas
mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah
ada di sorga dan engkau di bumi; oleh sebab itu, biarlah
perkataanmu sedikit. 3 (5-2) Karena sebagaimana mimpi
disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. 4 (5-3)
Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menundanunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orangorang bodoh. Tepatilah nazarmu. 5 (5-4) Lebih baik engkau tidak bernazar dari pada bernazar tetapi tidak menepatinya. 6 (5-5) Janganlah mulutmu membawa engkau
ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan
Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi
murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan
tanganmu? 7 (5-6) Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah
akan Allah. 8 (5-7) Kalau engkau melihat dalam suatu
daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan
diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula
pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. 9 (5-

8) Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian
ialah, kalau rajanya dihormati di daerah itu. 10 (5-9) Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan
siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Inipun sia-sia. 11 (5-10) Dengan bertambahnya
harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain dari pada
melihatnya? 12 (5-11) Enak tidurnya orang yang bekerja,
baik ia makan sedikit maupun banyak; tetapi kekenyangan
orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. 13 (512) Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah
matahari: kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. 14 (5-13) Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatupun padanya untuk anaknya. 15 (5-14) Sebagaimana ia keluar dari
kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang
seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih
payahnya suatupun yang dapat dibawa dalam tangannya.
16
(5-15) Inipun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikianpun ia akan pergi. Dan apakah
keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? 17 (5-16) Malah sepanjang umurnya ia berada
dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. 18 (5-17) Lihatlah, yang
kuanggap baik dan tepat ialah, kalau orang makan minum
dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan
dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang
pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah
bahagiannya. 19 (5-18) Setiap orang yang dikaruniai Allah
kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya,
untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya--juga itupun karunia Allah. 20 (5-19)
Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya.
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Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah
matahari, yang sangat menekan manusia: 2 orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatupun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk
menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya!
Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. 3 Jika orang
memperoleh seratus anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan,
bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur
lebih baik dari pada orang ini. 4 Sebab anak gugur itu
datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan
namanya ditutupi kegelapan. 5 Lagipula ia tidak melihat
matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tenteram
dari pada orang tadi. 6 Biarpun ia hidup dua kali seribu
tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan: bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? 7 Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak
terpuaskan. 8 Karena apakah kelebihan orang yang berhik-
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mat dari pada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang
miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? 9 Lebih
baik melihat saja dari pada menuruti nafsu. Inipun kesiasiaan dan usaha menjaring angin. 10 Apapun yang ada,
sudah lama disebut namanya. Dan sudah diketahui siapa
manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara
dengan yang lebih kuat dari padanya. 11 Karena makin
banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? 12 Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang
pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada
manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah
dia?

7

Nama yang harum lebih baik dari pada minyak yang
mahal, dan hari kematian lebih baik dari pada hari kelahiran. 2 Pergi ke rumah duka lebih baik dari pada pergi ke
rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap
manusia; hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. 3 Bersedih lebih baik dari pada tertawa, karena muka
muram membuat hati lega. 4 Orang berhikmat senang
berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. 5 Mendengar hardikan
orang berhikmat lebih baik dari pada mendengar nyanyian
orang bodoh. 6 Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Inipun siasia. 7 Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. 8 Akhir suatu hal
lebih baik dari pada awalnya. Panjang sabar lebih baik
dari pada tinggi hati. 9 Janganlah lekas-lekas marah dalam
hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh.
10
Janganlah mengatakan: ”Mengapa zaman dulu lebih
baik dari pada zaman sekarang?” Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. 11 Hikmat
adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari.
12
Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan
uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat
memelihara hidup pemilik-pemiliknya. 13 Perhatikanlah
pekerjaan Allah! Siapakah dapat meluruskan apa yang
telah dibengkokkan-Nya? 14 Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah, bahwa hari malang
inipun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. 15 Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat
segala hal ini: ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. 16 Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat; mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? 17 Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh!
Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? 18 Adalah
baik kalau engkau memegang yang satu, dan juga tidak
melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah
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luput dari kedua-duanya. 19 Hikmat memberi kepada yang
memilikinya lebih banyak kekuatan dari pada sepuluh penguasa dalam kota. 20 Sesungguhnya, di bumi tidak ada
orang yang saleh: yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa! 21 Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. 22 Karena hatimu
tahu bahwa engkau juga telah kerapkali mengutuki orangorang lain. 23 Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai
hikmat. Kataku: ”Aku hendak memperoleh hikmat,” tetapi hikmat itu jauh dari padaku. 24 Apa yang ada, itu
jauh dan dalam, sangat dalam, siapa yang dapat menemukannya? 25 Aku tujukan perhatianku untuk memahami,
menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta
untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. 26 Dan aku menemukan sesuatu yang
lebih pahit dari pada maut: perempuan yang adalah jala,
yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu.
Orang yang dikenan Allah terhindar dari padanya, tetapi
orang yang berdosa ditangkapnya. 27 Lihatlah, ini yang kudapati, kata Pengkhotbah: Sementara menyatukan yang
satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan, 28 yang
masih kucari tetapi tidak kudapati, kudapati seorang lakilaki di antara seribu, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. 29 Lihatlah, hanya ini yang kudapati: bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur,
tetapi mereka mencari banyak dalih.

8

Siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang
mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. 2 Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. 3 Janganlah tergesa-gesa pergi dari
hadapannya, janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. 4 Karena
titah raja berkuasa; siapakah yang akan mengatakan kepadanya: ”Apakah yang baginda buat?” 5 Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan, 6 karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan,
dan kejahatan manusia menekan dirinya. 7 Sesungguhnya,
ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah
yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? 8 Tiada seorangpun berkuasa menahan angin dan tiada seorangpun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan
orang yang melakukannya. 9 Semua ini telah kulihat dan
aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. 10 Aku melihat juga
orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Inipun sia-sia.
11
Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak
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segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. 12 Walaupun orang yang berdosa dan
yang berbuat jahat seratus kali hidup lama, namun aku
tahu, bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh
kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya.
13
Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan
dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur,
karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. 14 Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi: ada orang-orang
benar, yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima
pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata: ”Inipun sia-sia!” 15 Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria.
Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur
hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. 16 Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang
di dunia tanpa mengantuk siang malam, 17 maka nyatalah
kepadaku, bahwa manusia tidak dapat menyelami segala
pekerjaan Allah, yang dilakukan-Nya di bawah matahari.
Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia
tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan, bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya.

dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena
Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. 8 Biarlah
selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di
atas kepalamu. 9 Nikmatilah hidup dengan isteri yang kaukasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan
TUHAN kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. 10 Segala
sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang
mati, ke mana engkau akan pergi. 11 Lagi aku melihat di
bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan
untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat,
kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan
untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. 12 Karena manusia tidak mengetahui
waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang
mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam
jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu
yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tibatiba. 13 Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah
matahari dan nampaknya besar bagiku; 14 ada sebuah kota
yang kecil, penduduknya tidak seberapa; seorang raja yang
agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan temboktembok pengepungan yang besar terhadapnya; 15 di situ
terdapat seorang miskin yang berhikmat, dengan hikmatSesungguhnya, semua ini telah kuperhatikan, semua
nya ia menyelamatkan kota itu, tetapi tak ada orang yang
ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar
mengingat orang yang miskin itu. 16 Kataku: ”Hikmat
dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan
lebih baik dari pada keperkasaan, tetapi hikmat orang
mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah;
miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang.”
manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. 2 Segala17
Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tesesuatu sama bagi sekalian; nasib orang sama: baik orang
nang, lebih baik dari pada teriakan orang yang berkuasa
yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik madi antara orang bodoh. 18 Hikmat lebih baik dari pada
upun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang
alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat meyang najis, orang yang mempersembahkan korban maurusakkan banyak hal yang baik.
pun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana
orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa; sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang
Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat
takut untuk bersumpah. 3 Inilah yang celaka dalam se- urapan berbau busuk; demikian juga sedikit kebodohan legala sesuatu yang terjadi di bawah matahari; nasib se- bih berpengaruh dari pada hikmat dan kehormatan. 2 Hati
mua orang sama. Hati anak-anak manusiapun penuh de- orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bongan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka doh ke kiri. 3 Juga kalau ia berjalan di lorong orang boseumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang doh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap
mati. 4 Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempu- orang: ”Orang itu bodoh!” 4 Jika amarah penguasa menyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik dari nimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena
pada singa yang mati. 5 Karena orang-orang yang hidup kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. 5 Ada sutahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati atu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai ketak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan khilafan yang berasal dari seorang penguasa: 6 pada bakenangan kepada mereka sudah lenyap. 6 Baik kasih me- nyak tempat yang tinggi, didudukkan orang bodoh, sereka, maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah dangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. 7 Aku
lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi ba- melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesarhagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di ba- pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. 8 Barangsiapa
wah matahari. 7 Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, menggali lobang akan jatuh ke dalamnya, dan barangsi-
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apa mendobrak tembok akan dipagut ular. 9 Barangsiapa
memecahkan batu akan dilukainya; barangsiapa membelah kayu akan dibahayakannya. 10 Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. 11 Jika ular memagut sebelum mantera diucapkan,
maka tukang mantera tidak akan berhasil. 12 Perkataan
mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh
menelan orang itu sendiri. 13 Awal perkataan yang keluar
dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. 14 Orang yang bodoh
banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang
akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? 15 Jerih payah
orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak
mengetahui jalan ke kota. 16 Wahai engkau tanah, kalau
rajamu seorang kanak-kanak, dan pemimpin-pemimpinmu
pagi-pagi sudah makan! 17 Berbahagialah engkau tanah,
kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan
pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan! 18 Oleh karena
kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan
tangan bocorlah rumah. 19 Untuk tertawa orang menghidangkan makanan; anggur meriangkan hidup dan uang
memungkinkan semuanya itu. 20 Dalam pikiranpun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di
udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kauucapkan.

11

Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. 2 Berikanlah bahagian
kepada tujuh, bahkan kepada delapan orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas
bumi. 3 Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka
hujan itu dicurahkannya ke atas bumi; dan bila pohon
tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu
jatuh, di situ ia tinggal terletak. 4 Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur; dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. 5 Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam
rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian
juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. 6 Taburkanlah benihmu pagi-pagi
hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu
pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya
sama baik. 7 Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata; 8 oleh sebab itu jikalau orang
panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena
banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah
kesia-siaan. 9 Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemuda-

21. PENGKHOTBAH
anmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan
turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan
membawa engkau ke pengadilan! 10 Buanglah kesedihan
dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu,
karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan.

12

Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun
yang kaukatakan: ”Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya!”, 2 sebelum matahari dan terang, bulan dan bintangbintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, 3 pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuanperempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, 4 dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi
penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti
kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk,
5
juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di
jalan, pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya
dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi--karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal
dan peratap-peratap berkeliaran di jalan, 6 sebelum rantai
perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum
tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, 7 dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang
mengaruniakannya. 8 Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata
Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. 9 Selain Pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat
itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal. 10 Pengkhotbah berusaha mendapat
kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. 11 Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku
yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. 12 Lagipula,
anakku, waspadalah! Membuat banyak buku tak akan ada
akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. 13 Akhir
kata dari segala yang didengar ialah: takutlah akan Allah
dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, karena ini
adalah kewajiban setiap orang. 14 Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu
jahat.

Kidung Agung

1Kidung agung dari Salomo.

4
--Kiranya ia mencium aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah
dengan kecupan! Karena cintamu lebih nikmat dari pada dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku
5
anggur, 3 harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang ter- adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis,
curah namamu, oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu! segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku.
6
4
Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya
7
pergi! Sang raja telah membawa aku ke dalam maligai- memeluk aku. Kusumpahi kamu, puteri-puteri Yerusamaligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira ka- lem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di parena engkau, kami akan memuji cintamu lebih dari pada dang: jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan
8
anggur! Layaklah mereka cinta kepadamu! 5 Memang hi- cinta sebelum diingininya! Dengarlah! Kekasihku! Lihattam aku, tetapi cantik, hai puteri-puteri Yerusalem, se- lah, ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung,
9
perti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa ki6
Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena te- jang, atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding
rik matahari membakar aku. Putera-putera ibuku marah kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan
10
kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun ang- melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepa11
Karena
gur; kebun anggurku sendiri tak kujaga. 7 Ceriterakanlah daku: ”Bangunlah manisku, jelitaku, marilah!
lihatlah,
musim
dingin
telah
lewat,
hujan
telah
berhenti
kepadaku, jantung hatiku, di mana kakanda menggem12
balakan domba, di mana kakanda membiarkan domba- dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga,
domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku tibalah musim memangkas; bunyi tekukur terdengar di ta13
akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan dombanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon
teman-temanmu? 8 --Jika engkau tak tahu, hai jelita di anggur semerbak baunya. Bangunlah, manisku, jelitaku,
14
Merpatiku di celah-celah batu, di persembuantara wanita, ikutilah jejak-jejak domba, dan gembalaka- marilah!
nyian
lereng-lereng
gunung, perlihatkanlah wajahmu, pernlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gem9
dengarkanlah
suaramu!
Sebab merdu suaramu dan elok
bala. --Dengan kuda betina dari pada kereta-kereta Fi15
10
wajahmu!”
Tangkaplah
bagi kami rubah-rubah itu, rubahraun kuumpamakan engkau, manisku. Moleklah pipimu
rubah
yang
kecil,
yang
merusak
kebun-kebun anggur, kebundi tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung11
kebun
anggur
kami
yang
sedang
berbunga! 16 Kekasihku
kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan
emas dengan manik-manik perak. 12 --Sementara sang raja kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang menggemba17
duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. 13 Bagiku lakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum
kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kemdadaku. 14 Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di balilah, kekasihku, berlakulah seperti kijang, atau seperti
kebun-kebun anggur En-Gedi. 15 --Lihatlah, cantik eng- anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah!
kau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati
Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hamatamu. 16 --Lihatlah, tampan engkau, kekasihku, sungguh menarik; sungguh sejuk petiduran kita. 17 Dari kayu tiku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. 2 Aku hendak bangun
aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding- dan berkeliling di kota; di jalan-jalan dan di lapanganlapangan kucari dia, jantung hatiku. Kucari, tetapi tak kudinding kita.
temui dia. 3 Aku ditemui peronda-peronda kota. ”Apakah
kamu melihat jantung hatiku?” 4 Baru saja aku meningBunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah- galkan mereka, kutemui jantung hatiku; kupegang dan
lembah. 2 --Seperti bunga bakung di antara duri-duri, de- tak kulepaskan dia, sampai kubawa dia ke rumah ibuku,
mikianlah manisku di antara gadis-gadis. 3 --Seperti pohon ke kamar orang yang melahirkan aku. 5 Kusumpahi kamu,
apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah keka- puteri-puteri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku rusa betina di padang: jangan kamu membangkitkan dan
2

3

2
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menggerakkan cinta sebelum diingininya! 6 Apakah itu
yang membubung dari padang gurun seperti gumpalangumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang?
7
Lihat, itulah joli Salomo, dikelilingi oleh enam puluh pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. 8 Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam.
9
Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu
Libanon. 10 Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai puteriputeri Yerusalem, 11 puteri-puteri Sion, keluarlah dan tengoklah raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari
kesukaan hatinya.

4

22. KIDUNG AGUNG
plah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempahrempahnya! Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan
makan buah-buahnya yang lezat.

5

--Aku datang ke kebunku, dinda, pengantinku, kukumpulkan mur dan rempah-rempahku, kumakan sambangku
dan maduku, kuminum anggurku dan susuku. Makanlah,
teman-teman, minumlah, minumlah sampai mabuk cinta!
2
Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku
mengetuk. ”Bukalah pintu, dinda, manisku, merpatiku,
idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun, dan rambutku penuh tetesan embun malam!” 3 ”Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya
pula?” 4 Kekasihku memasukkan tangannya melalui lobang
pintu, berdebar-debarlah hatiku. 5 Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku, tanganku bertetesan mur; bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu.
6
Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi,
lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari
dia, tetapi tak kutemui, kupanggil, tetapi tak disahutnya.
7
Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. 8 Kusumpahi kamu, puteri-puteri Yerusalem: bila
kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah, bahwa sakit asmara aku!
9
--Apakah kelebihan kekasihmu dari pada kekasih yang
lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu dari pada kekasih yang lain, sehingga kausumpahi
kami begini? 10 --Putih bersih dan merah cerah kekasihku,
menyolok mata di antara selaksa orang. 11 Bagaikan emas,
emas murni, kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. 12 Matanya bagaikan merpati pada batang
air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. 13 Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petakpetak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur. 14 Tangannya bundaran emas,
berhiaskan permata Tarsis, tubuhnya ukiran dari gading,
bertabur batu nilam. 15 Kakinya adalah tiang-tiang marmar putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon
aras. 16 Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu
padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah
temanku, hai puteri-puteri Yerusalem.

Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau! Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. 2 Gigimu bagaikan kawanan
domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat
pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak
beranak tak ada. 3 Bagaikan seutas pita kirmizi bibirmu,
dan elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. 4 Lehermu seperti menara
Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. Seribu perisai
tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya.
5
Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar
kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. 6 Sebelum angin senja berembus dan bayangbayang menghilang, aku ingin pergi ke gunung mur dan
ke bukit kemenyan. 7 Engkau cantik sekali, manisku, tak
ada cacat cela padamu. 8 Turunlah kepadaku dari gunung
Libanon, pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung
Libanon, turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir
dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul! 9 Engkau mendebarkan hatiku, dinda,
pengantinku, engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu.
10
Betapa nikmat kasihmu, dinda, pengantinku! Jauh lebih
nikmat cintamu dari pada anggur, dan lebih harum bau
minyakmu dari pada segala macam rempah. 11 Bibirmu
meneteskan madu murni, pengantinku, madu dan susu
ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau
--Ke mana perginya kekasihmu, hai jelita di antara
gunung Libanon. 12 Dinda, pengantinku, kebun tertutup
engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. 13 Tunas- wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi, supaya
tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan kami mencarinya besertamu? 2 --Kekasihku telah turun ke
buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu, 14 narwastu
kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk menggembadan kunyit, tebu dan kayu manis dengan segala macam lakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung.
pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta pelbagai rem- 3 Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku,
pah yang terpilih. 15 O, mata air di kebun, sumber air hi- yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga badup, yang mengalir dari gunung Libanon! 16 --Bangunlah, kung. 4 Cantik engkau, manisku, seperti kota Tirza, juhai angin utara, dan marilah, hai angin selatan, bertiu- ita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan
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panji-panjinya. 5 Palingkanlah matamu dari padaku, sebab
aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan
kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead.
6
Gigimu bagaikan kawanan domba, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang
tak beranak tak ada. 7 Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. 8 Permaisuri ada enam puluh, selir delapan puluh, dan dara-dara tak terbilang banyaknya. 9 Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idamidamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan
bagi yang melahirkannya; puteri-puteri melihatnya dan
menyebutnya bahagia, permaisuri-permaisuri dan selir-selir
memujinya. 10 ”Siapakah dia yang muncul laksana fajar
merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panjipanjinya?” 11 Ke kebun kenari aku turun melihat kuntumkuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. 12 Tak sadar diri
aku; kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang
bangsawan. 13 Kembalilah, kembalilah, ya gadis Sulam,
kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau! Mengapa kamu senang melihat gadis Sulam itu seperti melihat tari-tarian perang?

7

Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal
itu, puteri yang berwatak luhur! Lengkung pinggangmu
bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. 2 Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga
bakung. 3 Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti
anak kembar kijang. 4 Lehermu bagaikan menara gading,
matamu bagaikan telaga di Hesybon, dekat pintu gerbang
Batrabim; hidungmu seperti menara di gunung Libanon,
yang menghadap ke kota Damsyik. 5 Kepalamu seperti
bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung; seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. 6 Betapa
cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. 7 Sosok tubuhmu seumpama pohon
korma dan buah dadamu gugusannya. 8 Kataku: ”Aku
ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusangugusannya Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. 9 Kata-katamu
manis bagaikan anggur!” Ya, anggur itu mengalir kepada
kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir
orang-orang yang sedang tidur! 10 Kepunyaan kekasihku
aku, kepadaku gairahnya tertuju. 11 Mari, kekasihku, kita
pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar!
12
Mari, kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat
apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga! Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu!
13
Semerbak bau buah dudaim; dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru
saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku!

8

O, seandainya engkau saudaraku laki-laki, yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila
kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku! 2 Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi
kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah
delimaku. 3 Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan
kanannya memeluk aku. 4 Kusumpahi kamu, puteri-puteri
Yerusalem: mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? 5 Siapakah dia yang
muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? --Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. 6 --Taruhlah aku seperti
meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala
api TUHAN! 7 Air yang banyak tak dapat memadamkan
cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk
cinta, namun ia pasti akan dihina. 8 --Kami mempunyai
seorang adik perempuan, yang belum mempunyai buah
dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? 9 Bila ia tembok,
akan kami dirikan atap perak di atasnya; bila ia pintu,
akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. 10 --Aku
adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara.
Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. 11 Salomo mempunyai kebun
anggur di Baal-Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu
kepada para penjaga, masing-masing memberikan seribu
keping perak untuk hasilnya. 12 Kebun anggurku, yang punyaku sendiri, ada di hadapanku; bagimulah seribu keping
itu, raja Salomo, dan dua ratus bagi orang-orang yang
menjaga hasilnya. 13 --Hai, penghuni kebun, teman-teman
memperhatikan suaramu, perdengarkanlah itu kepadaku!
14
--Cepat, kekasihku, berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempahrempah.

Yesaya

1Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang

gungnya. 15 Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk
Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahas berdoa, Aku akan memalingkan muka-Ku, bahkan sekalidan Hizkia, raja-raja Yehuda. 2 Dengarlah, hai langit, dan pun kamu berkali-kali berdoa, Aku tidak akan mendengar16
perhatikanlah, hai bumi, sebab TUHAN berfirman: ”Aku kannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah,
membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu
memberontak terhadap Aku. 3 Lembu mengenal pemilik- yang jahat dari depan mata-Ku. Berhentilah berbuat ja17
nya, tetapi Israel tidak; keledai mengenal palungan yang hat, belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan, kendisediakan tuannya, tetapi umat-Ku tidak memahaminya.” dalikanlah orang kejam; belalah hak anak-anak yatim, per18
4
Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang sarat dengan juangkanlah perkara janda-janda! Marilah, baiklah kita
kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berperkara! --firman TUHAN--Sekalipun dosamu merah
berlaku buruk! Mereka meninggalkan TUHAN, menista seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; sekaliYang Mahakudus, Allah Israel, dan berpaling membelaka- pun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi
19
ngi Dia. 5 Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau
bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari
20
Tetapi jika kamu melawan dan memberonlemah lesu. 6 Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada negeri itu.
tak,
maka
kamu
akan dimakan oleh pedang.” Sungguh,
yang sehat: bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit
21
7
TUHAN
yang
mengucapkannya.
Bagaimana ini, kota
dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu
yang
dahulu
setia
sekarang
sudah
menjadi
sundal! Tadimenjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar; di depan
nya
penuh
keadilan
dan
di
situ
selalu
diam
kebenaran,
tematamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu.
22
tapi
sekarang
penuh
pembunuh.
Perakmu
tidak
murni
Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggangbalikkan orang
23
asing. 8 Puteri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adakebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun dan se- lah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Seperti kota yang terkepung. 9 Seandainya TUHAN semesta muanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mealam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang ter- reka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara
24
Sebab itu
lepas, kita sudah menjadi seperti Sodom, dan sama seperti janda-janda tidak sampai kepada mereka.
10
demikianlah
firman
Tuhan,
TUHAN
semesta
alam,
Yang
Gomora. Dengarlah firman TUHAN, hai pemimpin-pemimpin,
Mahakuat
pelindung
Israel;
”Ha,
Aku
akan
melampiaskan
manusia Sodom! Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai
rakyat, manusia Gomora! 11 ”Untuk apa itu korbanmu dendam-Ku kepada para lawan-Ku, dan melakukan pem25
Aku akan bertindak
yang banyak-banyak?” firman TUHAN; ”Aku sudah jemu balasan kepada para musuh-Ku.
terhadap
engkau:
Aku
akan
memurnikan
perakmu dengan
akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan
garam
soda,
dan
akan
menyingkirkan
segala
timah dari paakan lemak dari anak lembu gemukan; darah lembu jantan
26
12
danya.
Aku
akan
mengembalikan
para
hakimmu
seperti
dan domba-domba dan kambing jantan tidak Kusukai. Apabila
dahulu,
dan
para
penasihatmu
seperti
semula.
Sesudah
kamu datang untuk menghadap di hadirat-Ku, siapakah
yang menuntut itu dari padamu, bahwa kamu menginjak- itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang se27
injak pelataran Bait Suci-Ku? 13 Jangan lagi membawa tia.” Sion akan Kubebaskan dengan penghakiman yang
persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya ada- adil dan orang-orangnya yang bertobat akan Kubebaskan
28
lah kejijikan bagi-Ku. Kalau kamu merayakan bulan baru dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang
dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, Aku memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan
tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh ke- bersama, dan orang-orang yang meninggalkan TUHAN
29
jahatan. 14 Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu
pertemuanmu yang tetap, Aku benci melihatnya; semua- karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan; dan
nya itu menjadi beban bagi-Ku, Aku telah payah menang- kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang
kamu pilih. 30 Sebab kamu akan seperti pohon keramat
493
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yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan
air. 31 Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api; keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkan.
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23. YESAYA
Nya, pada waktu Ia bangkit menakut-nakuti bumi. 20 Pada
hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas
yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya
akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar, 21 dan
ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan
ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan
TUHAN dan terhadap semarak kemegahan-Nya, pada waktu
Ia bangkit menakut-nakuti bumi. 22 Jangan berharap pada
manusia, sebab ia tidak lebih dari pada embusan nafas,
dan sebagai apakah ia dapat dianggap?

Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. 2 Akan terjadi pada hari-hari
yang terakhir: gunung tempat rumah TUHAN akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi
di atas bukit-bukit; segala bangsa akan berduyun-duyun
ke sana, 3 dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: ”Mari, kita naik ke gunung TUHAN, ke rumah Allah
Maka sesungguhnya Tuhan, TUHAN semesta alam,
Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap
dan supaya kita berjalan menempuhnya; sebab dari Sion orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan
akan keluar pengajaran dan firman TUHAN dari Yerusa- dan minuman: 2 pahlawan dan orang perang, hakim dan
lem.” 4 Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan nabi, petenung dan tua-tua, 3 perwira dan orang yang terakan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa; maka me- pandang, penasihat dan ahli sihir, dan orang yang paham
reka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata ba- mantera. 4 Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; bangsajadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah
tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan atas mereka. 5 Maka bangsa itu akan desak-mendesak, semereka tidak akan lagi belajar perang. 5 Hai kaum ketu- orang kepada seorang, yang satu kepada yang lain; orang
runan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang TUHAN! muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang
6
Sungguh, telah Kaubuang umat-Mu, yakni kaum ketu- hina terhadap orang mulia. 6 Sehingga apabila seorang merunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan te- megang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata: ”Engnung seperti yang di Timur dan sihir seperti orang Filistin, kau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan
dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. reruntuhan ini di bawah kuasamu”, 7 maka pada waktu
7
Negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta itu saudaranya akan menjawab: ”Aku tidak mau menbendanya; negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah jadi tabib; di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jukeretanya. 8 Negerinya penuh berhala-berhala; mereka su- bah; janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa.”
jud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan ke- 8 Sungguh, Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rupada yang dikerjakan oleh tangannya. 9 Maka manusia di- buh; sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melatundukkan dan orang direndahkan--janganlah ampuni me- wan TUHAN dan mereka menantang kemuliaan hadiratreka! 10 Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah Nya. 9 Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka,
di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan TUHAN dan dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan
terhadap semarak kemegahan-Nya! 11 Manusia yang som- menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya.
bong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan di- Celakalah orang-orang itu! Sebab mereka mendatangkan
tundukkan; dan hanya TUHAN sajalah yang maha tinggi malapetaka kepada dirinya sendiri. 10 Katakanlah berbapada hari itu. 12 Sebab TUHAN semesta alam menetapkan hagia orang benar! Sebab mereka akan memakan hasil
suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan pekerjaannya. 11 Celakalah orang fasik! Malapetaka akan
angkuh serta menghukum semua yang meninggikan diri, menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut
supaya direndahkan; 13 untuk menghukum semua pohon perbuatannya sendiri. 12 Adapun umat-Ku, penguasa mearas di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap men- reka ialah anak-anak, dan perempuan-perempuan memejulang, dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan; rintah atasnya. Hai umat-Ku, pemimpin-pemimpinmu ada14
untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan lah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacasemua bukit yang menjulang ke atas; 15 untuk menghu- ukan! 13 TUHAN mengambil tempat untuk menuntut dan
kum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. 14 TUHAN bertinyang berkubu; 16 untuk menghukum semua kapal Tarsis dak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin
dan semua kapal yang paling indah. 17 Manusia yang som- umat-Nya: ”Kamulah yang memusnahkan kebun anggur
bong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan di- itu, barang rampasan dari orang yang tertindas tertumrendahkan; hanya TUHAN sajalah yang maha tinggi pada puk di dalam rumahmu. 15 Mengapa kamu menyiksa umathari itu. 18 Sedang berhala-berhala akan hilang sama se- Ku dan menganiaya orang-orang yang tertindas?” demikikali. 19 Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gu- anlah firman Tuhan ALLAH semesta alam. 16 TUHAN
nung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap berfirman: Oleh karena wanita Sion telah menjadi somkedahsyatan TUHAN dan terhadap semarak kemegahan- bong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan
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main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. 3 Maka sekagemerencing dengan giring-giring kakinya, 17 maka Tuhan rang, hai penduduk Yerusalem, dan orang Yehuda, adililah
akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis dan antara Aku dan kebun anggur-Ku itu. 4 Apatah lagi yang
TUHAN akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. 18 Padaharus diperbuat untuk kebun anggur-Ku itu, yang belum
waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan me- Kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkanreka: gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan;nya buah anggur yang baik, mengapa yang dihasilkannya
19
perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh dan kerudung- hanya buah anggur yang asam? 5 Maka sekarang, Aku
kerudung; 20 perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang ran- mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak Kulatai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian dan kukan kepada kebun anggur-Ku itu: Aku akan menebang
jimat-jimat; 21 cincin meterai dan anting-anting hidung; pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan me22
pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang landa temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak; 6 Aku
dan pundi-pundi; 23 cermin-cermin, baju-baju dalam dari akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantikain lenan, ikat-ikat kepala dan baju-baju luar. 24 Maka ngi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh puteri malu dan
sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk, rumput; Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jasebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti se- ngan diturunkannya hujan ke atasnya. 7 Sebab kebun anglampit rambut kepala yang gundul, sebagai ganti paka- gur TUHAN semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yeian hari raya sehelai kain kabung; dan tanda selar seba- huda ialah tanam-tanaman kegemaran-Nya; dinanti-Nya
gai ganti kemolekan. 25 Orang-orangmu akan tewas oleh keadilan, tetapi hanya ada kelaliman, dinanti-Nya kebepedang, dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. 26 Pintu- naran tetapi hanya ada keonaran. 8 Celakalah mereka yang
pintu gerbang Sion akan mengaduh dan berkabung, dan menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi
kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan
bumi.
hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri! 9 Di telingaku terdengar firman TUHAN semesta alam: ”SesungPada waktu itu tujuh orang perempuan akan meme- guhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi; rumahgang seorang laki-laki, serta berkata: ”Kami akan menang- rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada peng10
Sebab kebun anggur yang luasnya sepuluh
gung makanan dan pakaian kami sendiri; hanya biarlah na- huninya.
mamu dilekatkan kepada nama kami; ambillah aib yang hari membajak akan menghasilkan hanya satu bat angada pada kami!” 2 Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan gur; dan satu homer benih akan menghasilkan hanya satu
11
TUHAN akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan ha- efa gandum.” Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi
sil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang- dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk samorang Israel yang terluput. 3 Dan orang yang tertinggal pai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur!
12
Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdi Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk dapat dalam perjamuan-perjamuan mereka, tetapi perbuberoleh hidup, 4 apabila TUHAN telah membersihkan ke- atan TUHAN tidak dipandangnya dan pekerjaan TUHAN
13
kotoran puteri Sion dan menghapuskan segala noda darah tidak dilihatnya. Sebab itu umat-Ku harus pergi ke daYerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang meng- lam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apaadili dan yang membakar. 5 Maka TUHAN akan menja- apa; orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan
14
dikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas khalayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dusetiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan nia orang mati akan membuka kerongkongannya lapangpada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang lapang dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar demenyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya ngan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya seitu akan ada kemuliaan TUHAN sebagai tudung 6 dan seba- gala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap duhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu.
15
Maka manusia akan ditundukkan, dan orang akan dipanas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian
rendahkan, ya, orang-orang sombong akan direndahkan.
terhadap angin ribut dan hujan.
16
Tetapi TUHAN semesta alam akan ternyata maha tinggi
dalam keadilan-Nya, dan Allah yang maha kudus akan meAku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku,
nyatakan kekudusan-Nya dalam kebenaran-Nya. 17 Maka
nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya: Kekasihku
domba-domba akan makan rumput di situ seperti di paitu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur.
dangnya sendiri dan kambing-kambing akan mencari makan
2
Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan medalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. 18 Celakalah
nanaminya dengan pokok anggur pilihan; ia mendirikan
mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan
sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lodan dosa seperti dengan tali gerobak, 19 yang berkata: ”Babang tempat memeras anggur; lalu dinantinya supaya keiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakanbun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang
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Nya, supaya kita lihat; dan baiklah keputusan Yang Mahakudus, Allah Israel, datang mendekat, supaya kita tahu.”
20
Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik
dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi
terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi pahit. 21 Celakalah
mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar! 22 Celakalah mereka yang menjadi
jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras;
23
yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang
memungkiri hak orang benar. 24 Sebab itu seperti lidah api
memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap
dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan beterbangan seperti abu,
oleh karena mereka telah menolak pengajaran TUHAN semesta alam dan menista firman Yang Mahakudus, Allah
Israel. 25 Sebab itu bangkitlah murka TUHAN terhadap
umat-Nya, diacungkan-Nya tangan-Nya terhadap mereka
dan dipukul-Nya mereka; gunung-gunung akan gemetar,
dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah
jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka-Nya belum
surut, dan tangan-Nya masih teracung. 26 Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh, dan akan
bersuit memanggil mereka dari ujung bumi; sesungguhnya
mereka akan datang dengan segera, dengan cepat! 27 Tiada
yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya; mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat
pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus; 28 anak panahnya ditajamkan, dan segala busurnya dilentur; kuku
kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti
puting beliung. 29 Aumnya seperti singa betina, mereka
mengaum seperti singa muda; mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang
melepaskan. 30 Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang
ke bumi, sesungguhnya, ada gelap yang menyesakkan, dan
terang menjadi gelap oleh awan-awan!
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Dalam tahun matinya raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung
jubah-Nya memenuhi Bait Suci. 2 Para Serafim berdiri di
sebelah atas-Nya, masing-masing mempunyai enam sayap;
dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan dua sayap
dipakai untuk melayang-layang. 3 Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya: ”Kudus, kudus, kuduslah
TUHAN semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaanNya!” 4 Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan
suara orang yang berseru itu dan rumah itupun penuhlah dengan asap. 5 Lalu kataku: ”Celakalah aku! aku
binasa! Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku
tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun
mataku telah melihat Sang Raja, yakni TUHAN semesta
alam.” 6 Tetapi seorang dari pada Serafim itu terbang men-
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dapatkan aku; di tangannya ada bara, yang diambilnya
dengan sepit dari atas mezbah. 7 Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata: ”Lihat, ini telah menyentuh
bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu
telah diampuni.” 8 Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: ”Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang
mau pergi untuk Aku?” Maka sahutku: ”Ini aku, utuslah aku!” 9 Kemudian firman-Nya: ”Pergilah, dan katakanlah kepada bangsa ini: Dengarlah sungguh-sungguh,
tetapi mengerti: jangan! Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap: jangan! 10 Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah
matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat
dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan
mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh.” 11 Kemudian aku bertanya: ”Sampai berapa lama,
ya Tuhan?” Lalu jawab-Nya: ”Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di
rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi
sunyi dan sepi. 12 TUHAN akan menyingkirkan manusia
jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong.
13
Dan jika di situ masih tinggal sepersepuluh dari mereka,
mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi
yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan
dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus!”

7

Dalam zaman Ahas bin Yotam bin Uzia, raja Yehuda,
maka Rezin, raja Aram, dengan Pekah bin Remalya, raja
Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota
itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. 2 Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud: ”Aram telah berkemah di wilayah Efraim,” maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. 3 Berfirmanlah TUHAN kepada Yesaya: ”Baiklah engkau keluar menemui Ahas, engkau dan
Syear Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam
atas, ke jalan raya pada Padang Tukang Penatu, 4 dan
katakanlah kepadanya: Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut
karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu
kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalya. 5 Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalya telah merancang yang jahat atasmu, dengan berkata: 6 Marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakutnakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak
Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya, 7 maka beginilah
firman Tuhan ALLAH: Tidak akan sampai hal itu, dan
tidak akan terjadi, 8 sebab Damsyik ialah ibu kota Aram,
dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam enam puluh lima
tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. 9 Dan
Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalya ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh, kamu
tidak teguh jaya.” 10 TUHAN melanjutkan firman-Nya ke-
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pada Ahas, kata-Nya: 11 ”Mintalah suatu pertanda dari
TUHAN, Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang
mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas.” 12 Tetapi Ahas menjawab: ”Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai TUHAN.”
13
Lalu berkatalah nabi Yesaya: ”Baiklah dengarkan, hai
keluarga Daud! Belum cukupkah kamu melelahkan orang,
sehingga kamu melelahkan Allahku juga? 14 Sebab itu
Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu
pertanda: Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan
ia akan menamakan Dia Imanuel. 15 Ia akan makan dadih
dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih
yang baik, 16 sebab sebelum anak itu tahu menolak yang
jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. 17 TUHAN
akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas
kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda--yakni raja
Asyur.” 18 Pada hari itu akan terjadi: TUHAN bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil,
dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. 19 Dan
semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang
terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar
duri dan di segala tanah penggembalaan. 20 Pada hari itu
dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai
Efrat, yakni raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan
bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut
juga. 21 Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor
lembu betina yang muda dan dua ekor domba, 22 dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan
dadih; sungguh, dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. 23 Pada
hari itu setiap tempat, di mana biasanya tumbuh seribu
pohon anggur dan yang berharga seribu syikal perak, akan
menjadi tempat puteri malu dan rumput. 24 Orang pergi
ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur,
sebab puteri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu.
25
Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung
yang biasanya dicangkul, karena takut akan puteri malu
dan rumput; di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran.
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bangsa ini telah menolak air Syiloah yang mengalir lamban,
dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalya,
7
sebab itu, sesungguhnya, Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar, meluap-luap atas mereka,
yaitu raja Asyur dengan segala kemuliaannya; air ini akan
meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir
melampaui segenap tebingnya, 8 serta menerobos masuk ke
Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke
leher; dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Imanuel!” 9 Ketahuilah, hai
bangsa-bangsa, dan terkejutlah, perhatikanlah, ya segala
pelosok bumi, berikatpingganglah, dan terkejutlah; berikatpingganglah dan terkejutlah! 10 Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga; ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami! 11 Sebab beginilah firman TUHAN kepadaku, ketika tangan-Nya menguasai aku, dan ketika Ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini: 12 ”Jangan sebut
persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti
dan janganlah gentar melihatnya. 13 Tetapi TUHAN semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai Yang
Kudus; kepada-Nyalah harus kamu takut dan terhadap
Dialah harus kamu gentar. 14 Ia akan menjadi tempat
kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat
dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. 15 Dan banyak
di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah,
tertangkap dan tertawan.” 16 Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara muridmuridku. 17 Dan aku hendak menanti-nantikan TUHAN
yang menyembunyikan wajah-Nya terhadap kaum keturunan Yakub; aku hendak mengharapkan Dia. 18 Sesungguhnya,
aku dan anak-anak yang telah diberikan TUHAN kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari
TUHAN semesta alam yang diam di gunung Sion. 19 Dan
apabila orang berkata kepada kamu: ”Mintalah petunjuk
kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan
komat-kamit,” maka jawablah: ”Bukankah suatu bangsa
patut meminta petunjuk kepada allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati
bagi orang-orang hidup?” 20 ”Carilah pengajaran dan kesaksian!” Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. 21 Mereka akan
lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila
mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya; mereka akan menengadah ke langit,
22
dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya, hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan
mereka akan dibuang ke dalam kabut.

Berfirmanlah TUHAN kepadaku: ”Ambillah sebuah
batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa: Maher-Syalal Hash-Bas.” 2 Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu imam Uria dan
Zakharia bin Yeberekhya. 3 Kemudian aku menghampiri isteriku; ia mengandung dan melahirkan seorang anak lakilaki. Lalu berfirmanlah TUHAN kepadaku: ”Namailah
dia: Maher-Syalal Hash-Bas, 4 sebab sebelum anak itu tahu
(8-23) Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman
memanggil: Bapa! Ibu! maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan raja Asyur.” 5 TUHANuntuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu TUHAN
melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku: 6 ”Oleh karena merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di
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kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah
seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. 2 (91) Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar; mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. 3 (9-2) Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak, dan sukacita yang
besar; mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti
sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di
waktu membagi-bagi jarahan. 4 (9-3) Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kaupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. 5 (9-4) Sebab setiap sepatu tentara yang
berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah
akan menjadi umpan api. 6 (9-5) Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan
namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang
Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. 7 (9-6) Besar
kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya.
Kecemburuan TUHAN semesta alam akan melakukan hal
ini. 8 (9-7) Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. 9 (9-8) Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan
penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan
tinggi hatinya: 10 (9-9) ”Tembok batu bata jatuh, akan
kita dirikan dari batu pahat; pohon-pohon ara ditebang,
akan kita ganti dengan pohon-pohon aras.” 11 (9-10) Maka
TUHAN membangkitkan para panglima Rezin melawan
mereka, dan menggerakkan musuh-musuh mereka: 12 (911) Orang Aram dari timur, dan orang Filistin dari barat,
mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka-Nya belum surut, dan
tangan-Nya masih teracung. 13 (9-12) Tetapi bangsa itu
tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari TUHAN semesta alam. 14 (9-13) Maka
TUHAN mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan
ranting pada satu hari juga. 15 (9-14) Tua-tua dan orang
yang terpandang, itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta, itulah ekor. 16 (9-15) Sebab orang-orang
yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orangorang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. 17 (9-16)
Sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena teruna-teruna
mereka, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan
janda-janda mereka, sebab sekaliannya mereka murtad dan
berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka-Nya belum surut, dan
tangan-Nya masih teracung. 18 (9-17) Sebab kefasikan itu
menyala seperti api yang memakan habis puteri malu dan
rumput, lalu membakar belukar di hutan sehingga tonggak
asap berkepul-kepul ke atas. 19 (9-18) Oleh karena murka
TUHAN semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa

23. YESAYA
itu menjadi makanan api; seorangpun tidak mengasihani
saudaranya. 20 (9-19) Mereka mencakup ke sebelah kanan,
tetapi masih lapar, mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi
tidak kenyang, setiap orang memakan daging temannya:
21
(9-20) Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan
Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka-Nya belum surut, dan
tangan-Nya masih teracung.
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Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan
yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusankeputusan kelaliman, 2 untuk menghalang-halangi orangorang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak
orang-orang sengsara di antara umat-Ku, supaya mereka
dapat merampas milik janda-janda, dan dapat menjarah
anak-anak yatim! 3 Apakah yang akan kamu lakukan pada
hari penghukuman, dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta
tolong, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? 4 Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung, dan tewas
di antara orang-orang yang terbunuh! Sekalipun semuanya ini terjadi, murka TUHAN belum surut, dan tanganNya masih teracung. 5 Celakalah Asyur, yang menjadi
cambuk murka-Ku dan yang menjadi tongkat amarah-Ku!
6
Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad,
dan Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran
murka-Ku, untuk melakukan perampasan dan penjarahan,
dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan.
7
Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya dan tidak
demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak
sedikit bangsa-bangsa. 8 Sebab ia berkata: ”Bukankah
panglima-panglimaku itu raja-raja semua? 9 Bukankah Kalno
sama halnya seperti Karkemis, atau bukankah Hamat seperti Arpad, atau Samaria seperti Damsyik? 10 Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala,
padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria, 11 masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya,
seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhalaberhalanya? 12 Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan
segala pekerjaan-Nya di gunung Sion dan di Yerusalem,
maka Ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati raja
Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. 13 Sebab ia
telah berkata: ”Dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi; aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa,
dan telah merampok persediaan-persediaan mereka, dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas takhta. 14 Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan
bangsa-bangsa, dan seperti orang meraup telur-telur yang
ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup se-
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luruh bumi, dan tidak seekorpun yang menggerakkan sayap, yang mengangakan paruh atau yang menciap-ciap.”
15
Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang
memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang
yang mempergunakannya? seolah-olah gada menggerakkan
orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu! 16 Sebab itu Tuhan,
TUHAN semesta alam, akan membuat orang-orangnya yang
tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan
dibakar habis, dengan api yang menyala-nyala. 17 Maka
Terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya, Yang Mahakudus, akan menyala-nyala dan akan membakar dan
memakan habis puteri malu dan rumputnya pada satu
hari juga. 18 Keindahan hutan Asyur dan kebun buahbuahannya akan dihabiskan-Nya, dari batangnya sampai
rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit
yang merana sampai mati; 19 dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang
anak dapat mencatatnya. 20 Tetapi pada waktu itu sisa
orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub, tidak akan bersandar lagi kepada yang
mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada TUHAN,
Yang Mahakudus, Allah Israel, dan tetap setia. 21 Suatu
sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan
Allah yang perkasa. 22 Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. TUHAN telah memastikan datangnya
kebinasaan dan dari situ timbul keadilan yang meluapluap. 23 Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, TUHAN semesta alam. 24 Sebab itu beginilah firman Tuhan, TUHAN
semesta alam: ”Hai umat-Ku yang diam di Sion, janganlah
takut terhadap Asyur, apabila mereka memukul engkau
dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. 25 Sebab sedikit
waktu lagi amarah-Ku atasmu akan berakhir, dan murkaKu akan menyebabkan kehancuran mereka. 26 TUHAN
semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti Ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkat-Nya ke atas laut Teberau dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. 27 Pada waktu itu beban
yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan
kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap.”
28
(10-27b) Asyur telah muncul dari Rimon (10-28) dan telah datang menyerang Ayat; ia telah lewat dari Migron,
dan di Mikhmas diaturnya perbekalannya. 29 Mereka telah
menyeberang dari jurang penyeberangan, sambil berteriak:
”Geba tempat permalaman kita!” Penduduk Rama gemetar, penghuni Gibea-Saul melarikan diri. 30 Keluarkanlah
jeritanmu, hai puteri Galim! Perhatikanlah, hai Laisya!
Jawablah dia, hai Anatot! 31 Penghuni Madmena lari jauhjauh, penduduk Gebim pergi mengungsi. 32 Hari ini juga
Asyur akan berhenti di Nob, mengacung-acungkan tangannya ke arah gunung puteri Sion, bukit Yerusalem. 33 Lihat,

Tuhan, TUHAN semesta alam akan memotong dahan-dahan
pohon dengan kekuatan yang menakutkan; yang tinggitinggi tumbuhnya akan ditebang, dan yang menjulang ke
atas akan direndahkan. 34 Belukar rimba akan ditebas dengan kapak, dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang
hebat akan jatuh.
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Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah.
2
Roh TUHAN akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan
dan takut akan TUHAN; 3 ya, kesenangannya ialah takut
akan TUHAN. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas
pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata
orang. 4 Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah
dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran; ia akan menghajar bumi dengan perkataannya
seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia
akan membunuh orang fasik. 5 Ia tidak akan menyimpang
dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap
terikat pada pinggang. 6 Serigala akan tinggal bersama
domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput
bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. 7 Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa
akan makan jerami seperti lembu. 8 Anak yang menyusu
akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang
cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. 9 Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung-Ku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan TUHAN, seperti
air laut yang menutupi dasarnya. 10 Maka pada waktu itu
taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji
bagi bangsa-bangsa; dia akan dicari oleh suku-suku bangsa
dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. 11 Pada
waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangan-Nya untuk menebus sisa-sisa umat-Nya yang tertinggal di Asyur
dan di Mesir, di Patros, di Etiopia dan di Elam, di Sinear,
di Hamat dan di pulau-pulau di laut. 12 Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. 13 Kecemburuan Efraim akan berlalu,
dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak
akan menyesakkan Efraim lagi. 14 Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin, bersamasama mereka akan menjarah bani Timur; mereka akan
merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh
kepada mereka. 15 TUHAN akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafas-Nya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangan-Nya terhadap sungai Efrat dan memukul-
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nya pecah menjadi tujuh batang air, sehingga orang dapat
melaluinya dengan berkasut. 16 Maka akan ada jalan raya
bagi sisa-sisa umat-Nya yang tertinggal di Asyur, seperti
yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka
keluar dari tanah Mesir.

jahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka; kesombongan orang-orang pemberani akan Kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan Kupatahkan. 12 Aku akan membuat orang lebih jarang dari
pada emas tua, dan manusia lebih jarang dari pada emas
Ofir. 13 Sebab itu Aku akan membuat langit gemetar, dan
Pada waktu itu engkau akan berkata: ”Aku mau bumipun akan bergoncang dari tempatnya, pada waktu
bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN, karena sungguhpun amarah TUHAN semesta alam, dan pada hari murka-Nya
14
Seperti kijang yang dikejar-kejar
Engkau telah murka terhadap aku: tetapi murka-Mu te- yang menyala-nyala.
2
dan
seperti
domba
yang
tidak digembalakan, demikianlah
lah surut dan Engkau menghibur aku. Sungguh, Allah
mereka
akan
berpaling,
masing-masing
kepada bangsanya,
itu keselamatanku; aku percaya dengan tidak gementar,
15
dan
melarikan
diri,
masing-masing
ke
negerinya.
Setiap
sebab TUHAN ALLAH itu kekuatanku dan mazmurku,
3
orang
yang
didapati
akan
ditikam,
dan
setiap
orang
yang
Ia telah menjadi keselamatanku.” Maka kamu akan me16
tertangkap
akan
rebah
mati
oleh
pedang.
Bayi-bayi
nimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan.
4
Pada waktu itu kamu akan berkata: ”Bersyukurlah ke- mereka akan diremukkan di depan mata mereka, rumahrumah mereka akan dirampoki, dan isteri-isteri mereka
pada TUHAN, panggillah nama-Nya, beritahukanlah perbuatan17
Lihat, Aku menggerakkan orang Madai
Nya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah, bahwa nama- akan ditiduri.
5
melawan
mereka,
orang-orang yang tidak menghiraukan
Nya tinggi luhur! Bermazmurlah bagi TUHAN, sebab
perak
dan
tidak
suka
kepada emas. 18 Panah-panah meperbuatan-Nya mulia; baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi! 6 Berserulah dan bersorak-sorailah, hai pendu- reka akan menembus orang-orang muda; mereka tidak akan
duk Sion, sebab Yang Mahakudus, Allah Israel, agung di sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. 19 Dan Babel, yang permai
tengah-tengahmu!”
di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang
megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu
Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan keAllah
menunggangbalikkannya: 20 tidak ada penduduk unpada Yesaya bin Amos. 2 Naikkanlah panji-panji di atas
tuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun;
gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan
orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembalasuara nyaring; lambaikanlah tangan supaya mereka magembala
tidak akan membiarkan hewannya berbaring di
suk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan! 3 Aku ini tesana; 21 tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang
lah memerintahkan orang-orang yang Kukuduskan, telah
gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan bumemanggil orang-orang perkasa-Ku untuk melaksanakan
rung hantu; burung-burung unta akan diam di sana, dan
hukuman murka-Ku, orang-orang-Ku yang beria-ria dan
jin-jin
akan melompat-lompat; 22 anjing-anjing hutan akan
bangga. 4 Ada suara keramaian di atas gunung-gunung,
menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di
seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya! Sudalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang
ara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa
segera, dan usianya tidak akan diperpanjang.
yang berkumpul! TUHAN semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. 5 Mereka datang dari negeri yang
Sebab TUHAN akan menyayangi Yakub dan akan
jauh, ya dari ujung langit, yaitu TUHAN serta yang melaksanakan amarah-Nya untuk merusakkan seluruh bumi. memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka
6
Merataplah, sebab hari TUHAN sudah dekat, datangnya tinggal di tanah mereka, maka orang asing akan mengsebagai pemusnahan dari Yang Mahakuasa. 7 Sebab itu gabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan
semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manu- kaum keturunan Yakub. 2 Bangsa-bangsa lain akan mengsia akan menjadi tawar, 8 dan mereka akan terkejut. Sa- antar Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan
kit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka, me- memiliki bangsa-bangsa itu di tanah TUHAN sebagai hambareka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah
melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka
tercengang-cengang, muka mereka seperti orang yang de- dan akan berkuasa atas para penindas mereka. 3 Maka
mam. 9 Sungguh, hari TUHAN datang dengan kebengisan, pada hari TUHAN mengakhiri kesakitan dan kegelisahadengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, un- nmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepatuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memu- damu, 4 maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini
nahkan dari padanya orang-orang yang berdosa. 10 Sebab tentang raja Babel, dan berkata: ”Wah, sudah berakhir
bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak si penindas sudah berakhir orang lalim! 5 TUHAN telah
akan memancarkan cahayanya; matahari akan menjadi mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang
gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan meman- yang memerintah, 6 yang memukul bangsa-bangsa dengan
carkan sinarnya. 11 Kepada dunia akan Kubalaskan ke- gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya; yang
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menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan ti- perti yang Kurancang, demikianlah akan terlaksana: 25 Aku
ada henti-hentinya. 7 Segenap bumi sudah aman dan tente- akan membinasakan orang Asyur dalam negeri-Ku dan
ram; orang bergembira dengan sorak-sorai. 8 Juga pohon- menginjak-injak mereka di atas gunung-Ku; kuk yang dipohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersu- letakkan mereka atas umat-Ku akan terbuang dan demikacita karena kejatuhanmu, katanya: ’Dari sejak engkau kian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya.”
rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk me- 26 Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh
nebang kami!’ 9 Dunia orang mati yang di bawah gemetar bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala
untuk menyongsong kedatanganmu, dijagakannya arwah- bangsa. 27 TUHAN semesta alam telah merancang, siapaarwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi; se- kah yang dapat menggagalkannya? Tangan-Nya telah termua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari ta- acung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali?
khta mereka. 10 Sekaliannya mereka mulai berbicara dan 28 Dalam tahun matinya raja Ahas datanglah ucapan ilahi
berkata kepadamu: ’Engkau juga telah menjadi lemah se- ini: 29 Janganlah bersukaria, hai segenap Filistea, karena
perti kami, sudah menjadi sama seperti kami!’ 11 Ke du- walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah,
nia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak,
gambus-gambusmu; ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. 30 Yang
tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu.” 12 ”Wah, paling hina dari umat-Ku akan mendapat makanan dan
engkau sudah jatuh dari langit, hai Bintang Timur, putera orang-orang miskin akan diam dengan tenteram, tetapi keFajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai turunanmu akan Kumatikan dengan kelaparan, dan sisayang mengalahkan bangsa-bangsa! 13 Engkau yang tadinya sisamu akan Kubunuh. 31 Merataplah, hai pintu gerbang!
berkata dalam hatimu: Aku hendak naik ke langit, aku Berteriaklah, hai kota! Gemetarlah, hai segenap Filistea!
hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, dan
Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. 32 Dan apajauh di sebelah utara. 14 Aku hendak naik mengatasi ke- kah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa
tinggian awan-awan, hendak menyamai Yang Mahatinggi! itu? ”TUHAN yang meletakkan dasar Sion, dan di sana15
Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, lah orang-orang yang sengsara dari umat-Nya mendapat
ke tempat yang paling dalam di liang kubur. 16 Orang- perlindungan.”
orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamatamati engkau, katanya: Inikah dia yang telah membuat
Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh, dalam suatu
bumi gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan
malam Ar-Moab sudah dirusakkan, dibinasakan; sungguh,
17
bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang
dalam suatu malam Kir-Moab sudah dirusakkan, dibinagurun, dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melesakan! 2 Puteri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan unpaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah?
tuk
menangis; Moab meratap karena Nebo dan karena Me18
Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemudeba.
Di situ semua orang menggundul kepalanya dan meliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. 19 Tetapi
motong janggutnya sebagai tanda berkabung. 3 Di jalanengkau ini telah terlempar, jauh dari kuburmu, seperti tajalan orang berlilitkan kain kabung, di atas sotoh dan di
ruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang
tanah-tanah lapang sekaliannya meratap, sedang air mata
tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu
bercucuran. 4 Hesybon dan Eleale meraung-raung, suara
liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. 20 Engkau
mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orangtidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam
orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanyapun gemekubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membutar. 5 Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak
dah sampai ke Zoar, ke Eglat-Selisia. Sungguh, orang menakan disebut-sebut untuk selama-lamanya. 21 Dirikanlah
daki pendakian Luhit sambil menangis; dan di jalan ke Hobagi anak-anaknya tempat pembantaian, oleh karena keronaim orang berteriak karena ditimpa bencana. 6 Sungguh,
salahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan baair di Nimrim menjadi kering dan tandus dan rumput
ngun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan
sudah kering, rumput muda sudah habis, tidak ada lagi
kota-kota.” 22 ”Aku akan bangkit melawan mereka,” demitumbuh-tumbuhan hijau. 7 Sebab itu segala harta yang
kianlah firman TUHAN semesta alam, ”Aku akan melemereka tumpuk dan segala yang mereka simpan mereka
nyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cibawa ke seberang sungai Haarabim. 8 Sungguh, teriak itu
citnya,” demikianlah firman TUHAN. 23 ”Aku akan memakan kedengaran di seluruh daerah Moab, ratapnya terbuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawadengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Beer-Elim.
rawa, dan kota itu akan Kusapu bersih dan Kupunahkan,” 9
Sungguh, air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi
demikianlah firman TUHAN semesta alam. 24 TUHAN seyang menimpa Dibon akan Kutambah lagi, yaitu singa
mesta alam telah bersumpah, firman-Nya: ”Sesungguhnya
akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab dan
seperti yang Kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seyang tersisa di tanah itu.
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16Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah
negeri, dari Sela melalui padang gurun ke gunung puteri
Sion. 2 Seperti burung yang lari terbang, dan isi sarang
yang diusir, demikianlah anak-anak perempuan Moab di
tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. 3 ”Berilah
nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh
di waktu rembang tengah hari; sembunyikanlah orangorang yang terbuang, janganlah khianati orang-orang pelarian! 4 Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab
menumpang padamu, jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa! Apabila penggagahan sudah
berakhir, pembinasaan sudah lewat dan orang lalim sudah
habis lenyap dari negeri, 5 maka suatu takhta akan ditegakkan dalam kasih setia dan di atasnya, dalam kemah
Daud, akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan, dan yang segera melakukan kebenaran.”
6
Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang
tidak benar. 7 Sebab itu biarlah orang Moab meratap, seorang karena yang lain, biarlah sekaliannya meratap. Mengingat kue kismis Kir-Hareset biarlah mereka mengaduh
dan hancur luluh sama sekali! 8 Sebab kebun-kebun Hesybon dan pohon anggur Sibma telah merana; para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaezer dan merambat ke padang gurun; ranting-rantingnya
berserak sampai ke seberang laut. 9 Sebab itu aku turut
menangis dengan Yaezer karena pohon anggur Sibma; aku
mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesybon
dan Eleale, sebab pada musim kemarau tepat waktu panen
musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. 10 Telah
lenyap sukaria dan sorak-sorak dari kebun buah-buahan;
telah menghilang dari kebun-kebun anggur tempik sorak
dan sorak-sorai; tiada pengirik anggur di tempat pemerasan, pekik mereka sudah berhenti. 11 Oleh karena itu, seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan
Kir-Heres. 12 Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan
bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke
tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai
apa-apa. 13 Itulah firman yang diucapkan TUHAN tentang
Moab pada waktu yang lalu. 14 Maka sekarang TUHAN
berfirman: ”Dalam tiga tahun, menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab, serta dengan keramaiannya yang besar, akan menjadi kehinaan, dan orang yang
tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa.”

17

Ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya, Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu
timbunan reruntuhan; 2 kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanankawanan ternak, yang berbaring dengan tidak diganggu
oleh siapapun. 3 Kubu-kubu akan hilang dari Efraim dan
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kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik, juga sisa-sisa
Aram, semuanya akan lenyap sama seperti kemuliaan orang
Israel, demikianlah firman TUHAN semesta alam. 4 Maka
pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang, dan kemakmurannya akan susut; 5 keadaannya seperti gandum
yang digenggam orang untuk dituai dan tangannya memetik bulir-bulir; atau seperti bulir-bulir yang dipungut
orang di lembah orang Refaim. 6 Dari padanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan seperti pada waktu
orang menjolok buah zaitun, tertinggal satu dua di sebelah pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya, demikianlah firman TUHAN, Allah Israel. 7 Pada waktu itu
manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Mahakudus,
Allah Israel; 8 ia tidak akan memandang kepada mezbahmezbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat
kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang
berhala dan pedupaan-pedupaan. 9 Pada waktu itu kotakotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi
dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi sunyi sepi. 10 Sebab engkau telah
melupakan Allah yang menyelamatkan engkau, dan tidak
mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun
engkau membuat taman yang permai dan menanaminya
dengan cangkokan luar negeri, 11 sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada
pagi mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga,
namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan
hari penderitaan yang sangat payah. 12 Wahai! Ributnya
banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut
menderu! Gaduhnya suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat! 13 Suku-suku bangsa gaduh
seperti gaduhnya air yang besar; tetapi TUHAN menghardiknya, sehingga mereka lari jauh-jauh, terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihembus angin, dan
seperti dedak ditiup puting beliung. 14 Menjelang waktu
senja, sesungguhnya ada kedahsyatan! Sebelum hari pagi,
mereka sudah tidak ada lagi! Itulah bagian orang-orang
yang merampoki kita, dan itulah yang ditentukan bagi
orang-orang yang merampasi kita.

18

Wahai! Negeri dengingan sayap di seberang sungaisungai Etiopia, 2 yang mengirim duta-duta melalui laut
dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air!
Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa
yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang
ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan
ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai! 3 Hai
semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami
bumi! Apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung,
lihatlah; apabila sangkakala ditiup, dengarlah! 4 Sebab beginilah firman TUHAN kepadaku: ”Aku akan menjenguk
dari tempat kediaman-Ku dengan tidak bergerak, seperti
hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti ka-
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but embun di panas musim menuai.” 5 Sebab sebelum mu- telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacasim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan uan, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahagugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, nya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu
maka TUHAN akan mengerat ranting-rantingnya dengan muntah-muntah. 15 Dan tidak ada usaha Mesir yang akan
pisau pemangkas, dan menyisihkan carang-carangnya de- berhasil yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh
ngan memancungnya. 6 Semuanya itu akan ditinggalkan pemuka dan orang biasa. 16 Pada waktu itu orang-orang
bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan,Mesir akan seperti orang-orang perempuan; mereka akan
dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas gemetar dan terkejut terhadap tangan TUHAN semesta
burung-burung buas akan bermukim di situ dan segala bi- alam yang diacungkan-Nya kepada mereka. 17 Maka tanah
natang hutan pada musim dingin. 7 Pada waktu itu juga Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang
persembahan akan disampaikan kepada TUHAN semesta Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan teralam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, kejut mendengar keputusan TUHAN semesta alam yang
dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa diambil-Nya mengenai mereka. 18 Pada waktu itu akan ada
yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi lima kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan
sungai-sungai, ke tempat nama TUHAN semesta alam, ya- dan yang bersumpah demi TUHAN semesta alam. Satu
itu gunung Sion.
di antaranya akan disebutkan Ir-Heres. 19 Pada waktu itu
akan ada mezbah bagi TUHAN di tengah-tengah tanah
Mesir dan tugu peringatan bagi TUHAN pada perbataUcapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, TUHAN mengsannya. 20 Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi TUHAN
endarai awan yang cepat dan datang ke Mesir, maka berhalasemesta alam di tanah Mesir: apabila mereka berseru keberhala Mesir gemetar di hadapan-Nya, dan hati orang Mepada TUHAN oleh karena orang-orang penindas, maka Ia
sir, merana hancur dalam diri mereka. 2 Aku akan mengakan mengirim seorang juruselamat kepada mereka, yang
gerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya meakan berjuang dan akan melepaskan mereka. 21 TUHAN
reka berperang, setiap orang melawan saudaranya, dan
akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesetiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kesir akan mengenal TUHAN pada waktu itu; mereka akan
rajaan melawan kerajaan; 3 semangat orang Mesir menjadi
beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian,
hilang, dan rancangannya akan Kukacaukan; maka medan mereka akan bernazar kepada TUHAN serta membareka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan
yar nazar itu. 22 TUHAN akan menghajar orang Mesir,
kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada
akan menghajar dan menyembuhkan; dan mereka akan
roh-roh peramal. 4 Aku akan menyerahkan orang Mesir
berbalik kepada TUHAN dan Ia akan mengabulkan doa
ke dalam tangan seorang tuan yang kejam, dan seorang
mereka serta menyembuhkan mereka. 23 Pada waktu itu
raja yang bengis akan memerintah mereka; demikianlah
akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang
firman Tuhan, TUHAN semesta alam. 5 Air dari sungai Nil
Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur,
akan habis, dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering,
dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. 24 Pada
6
sehingga terusan-terusan akan berbau busuk, dan anakwaktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping
anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor, gelagah
Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi,
dan teberau akan mati rebah. 7 Rumput di tepi sungai 25
yang diberkati oleh TUHAN semesta alam dengan berNil dan seluruh tanah pesemaian pada sungai Nil akan
firman:
”Diberkatilah Mesir, umat-Ku, dan Asyur, buatan
menjadi kering ditiup angin dan tidak ada lagi. 8 Para netangan-Ku, dan Israel, milik pusaka-Ku.”
layan akan mengaduh dan berkabung, yaitu semua orang
yang memancing di sungai Nil; semua orang yang menjala
di situ akan merana juga. 9 Orang-orang yang mengolah
Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sarlenan akan mendapat malu, demikian juga tukang-tukang gon, raja Asyur, tiba di Asdod lalu memerangi dan meretenun kain putih. 10 Mereka yang menenun akan remuk ha- butnya, 2 pada waktu itu berfirmanlah TUHAN melalui Yetinya, segala pekerja upahan akan bersedih hati. 11 Para saya bin Amos. Firman-Nya: ”Pergilah dan bukalah kain
pembesar Zoan adalah orang-orang bodoh belaka; para kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari
penasihat Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat kakimu,” lalu iapun berbuat demikian, maka berjalanlah
yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada ia telanjang dan tidak berkasut. 3 Berfirmanlah TUHAN:
Firaun: ”Aku ini anak orang-orang bijaksana, anak raja- ”Seperti hamba-Ku Yesaya berjalan telanjang dan tidak
raja zaman purbakala?” 12 Di manakah orang-orang bijak- berkasut tiga tahun lamanya sebagai tanda dan alamat
sanamu? Biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta terhadap Mesir dan terhadap Etiopia, 4 demikianlah raja
memberitahukan apa yang diputuskan TUHAN semesta Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan
alam tentang Mesir. 13 Para pembesar Zoan bertindak to- orang Etiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang
lol, para pembesar Memfis sudah teperdaya; para pemuka dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan, suatu pengsuku-suku mereka telah memusingkan Mesir. 14 TUHAN hinaan bagi Mesir. 5 Maka orang akan terkejut dan malu
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karena Etiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena
Mesir, kebanggaan mereka. 6 Dan penduduk tanah pesisir
ini akan berkata pada waktu itu: Lihat, beginilah nasib
orang-orang yang kami harapkan, kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan supaya diselamatkan dari
raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput?”

23. YESAYA

22

Ucapan ilahi terhadap ”lembah penglihatan”. Ada
apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke sotohsotoh rumah, 2 hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira, hai negeri yang beria-ria? Orang-orangmu yang mati
terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah
gugur dalam peperangan. 3 Semua panglimamu sama-sama
melarikan diri, mereka tertawan tanpa tembakan panah;
tertawan, biarpun
Ucapan ilahi terhadap ”padang gurun di tepi laut”. semua orang-orang kuatmu sama-sama
4
mereka
sudah
lari
jauh-jauh.
Sebab
itu
aku berkata: ”BuSeperti puting beliung mendesing lewat di Tanah Negeb,
anglah
mukamu
terhadap
aku,
biarkanlah
aku menangis
demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang
2
dalam
kepahitan;
janganlah
mendesak
aku,
supaya aku
dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan
5
terhibur
mengenai
kebinasaan
puteri
bangsaku.”
Sebab
kepadaku: ”Penggarong menggarong, perusak merusak!
Tuhan,
TUHAN
semesta
alam
telah
menentukan
suatu
Majulah, hai Elam, kepunglah, hai Madai! Aku hentikan
3
hari:
Ia
akan
menggemparkan,
menginjak-injak
dan
mengsemua keluh yang ditimbulkannya.” Sebab itu pinggangku
amat sakit, sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas acaukan orang: di ”lembah penglihatan” tembok akan diperempuan yang melahirkan; aku terbungkuk-bungkuk, ti- rombak6 dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gudak mendengar lagi, aku terkejut, tidak melihat lagi. 4 Hatikunung! Elam telah memasang tabung panah, Aram datang
gelisah, kekejutan meliputi aku, malam hari yang selalu dengan pasukan 7berkereta dan berkuda, dan Kir membuka
kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. 5 Orang si- sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling inpasukan berkuda berbaris
buk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat du- dah penuh dengan kereta, dan
8
di
hadapan
pintu
gerbang,
dan
Yehuda kehilangan perduk, makan, minum...Tiba-tiba kedengaran: ”Hai para pa6
lindungan.
Pada
waktu
itu
engkau
memandang kepada
nglima! Siaplah tempur, minyakilah perisai!” Sebab be9
kamu meliperlengkapan
senjata
di
”Gedung
Hutan”;
ginilah firman Tuhan kepadaku: ”Pergilah, tempatkanlah
hat
bahwa
memang
sudah
banyak
sekali
retak-retak
temseorang peninjau, apa yang dilihatnya haruslah diberita7
bok
kota
Daud
dan
kamu
mengumpulkan
air
kolam
bahukannya. Apabila dilihatnya pasukan, pasang-pasangan
10
wah;
kamu
menghitung
rumah-rumah
di
Yerusalem,
dan
orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh, dengan penuh kamu11merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan temperhatian.” 8 Kemudian berserulah orang yang melihat itu: bok; kamu membuat tempat pengumpulan air di antara
”Di tempat peninjauan, ya tuanku, aku berdiri senantiasa kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang
sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpan- lama; tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang
kepada Dia yang telah
cang setiap malam.” 9 Lihat, itu sudah datang sepasukan membuatnya, dan tidak melihat
12
Pada waktu itu Tuhan,
orang, pasang-pasangan orang berkuda! Lalu berserulah sejak dahulu membentuknya.
ia, katanya: ”Sudah jatuh, sudah jatuh Babel, dan segala TUHAN semesta alam menyuruh orang menangis dan memenggundul kepala dan melilitkan kain kapatung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di ta- ratap dengan
13
nah.” 10 Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak- bung; tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegiinjak! Apa yang kudengar dari TUHAN semesta alam, rangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih
Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. 11 Ucapan domba, makan daging dan minum anggur, sambil berseru:
kita makan dan minum, sebab besok kita mati!”
ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari ”Marilah
14
Tetapi TUHAN semesta alam menyatakan diri dan berSeir: ”Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini?” 12 Pengawal itu berkata: firman kepadaku: ”Sungguh, kesalahanmu ini tidak akan
kamu mati,” firman Tuhan, TUHAN se”Pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau diampuni, sampai
15
bertanya, datanglah bertanya sekali lagi!” 13 Ucapan ilahi mesta alam. Beginilah firman Tuhan, TUHAN semesta
terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan berma- alam: ”Mari, pergilah kepada kepala istana16 ini, kepada
lam, hai kafilah-kafilah orang Dedan! 14 Hai penduduk ta- Sebna yang mengurus istana, dan katakan: Ada apamu
nah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur bagimu
tinggi, yang
pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti! 15 Sebab di sini, hai yang menggali kuburnya di tempat
17
memahat
kediaman
baginya
di
bukit
batu?
Sesungguhnya,
mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan ter- TUHAN akan melontarkan engkau jauh-jauh,18 hai orang!
hadap kehebatan peperangan. 16 Sebab beginilah firman Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat dan mengTuhan kepadaku: ”Dalam setahun lagi, menurut masa gulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan dan
kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas;
habis. 17 Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa di situlah engkau akan mati, dan di situlah akan tinggal
hai engkau yang memalukan
dari bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab kereta-kereta kemuliaanmu,
19
Aku
akan
melemparkan engkau dari
keluarga
tuanmu!
TUHAN, Allah Israel, telah mengatakannya.”

21
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jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan.
20
Maka pada waktu itu Aku akan memanggil hamba-Ku,
Elyakim bin Hilkia: 21 Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan Kuikatkan kepadanya,
dan kekuasaanmu akan Kuberikan ke tangannya; maka
ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi
kaum Yehuda. 22 Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke
atas bahunya: apabila ia membuka, tidak ada yang dapat
menutup; apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. 23 Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh
seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok
yang kokoh; maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi
kaum keluarganya. 24 Dan padanya akan digantungkan
segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk,
beserta segala perkakas yang kecil, dari piring pasu sampai periuk belanga. 25 Maka pada waktu itu, demikianlah
firman TUHAN semesta alam, gantungan yang dipasang
kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat
lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya
itu hancur, sebab TUHAN telah mengatakannya.”

23

Ucapan ilahi tentang Tirus. Merataplah, hai kapalkapal Tarsis, sebab Tirus sudah rusak, tiada lagi rumahmu
atau pangkalanmu! Ketika mereka masih di negeri orang
Kitim telah dinyatakan hal itu kepada mereka. 2 Berdiam
dirilah, hai penduduk tanah pesisir, hai saudagar Sidon,
suruhan-suruhanmu mengarungi laut, dan berlayar di samudera besar; 3 barang-barang yang dimasukkan ke Sidon
ialah gandum dari Sihor, dan panen daerah Nil, sehingga
kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa. 4 Tahulah malu
hai Sidon, sebab laut, benteng laut, berbicara, katanya:
”Aku tidak pernah menggeliat sakit dan tidak melahirkan,
aku tidak pernah membesarkan anak-anak teruna, dan tidak mengasuh anak-anak dara.” 5 Apabila kabar tentang
Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. 6 Mengungsilah ke Tarsis, merataplah, hai penduduk tanah pesisir! 7 Inikah kotamu yang beria-ria, yang
asalnya dari zaman purbakala? Orangnya telah melawat
ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana. 8 Siapakah
yang memutuskan ini atas Tirus, kota yang pernah menghadiahkan mahkota, yang saudagar-saudagarnya pembesarpembesar dan pedagang-pedagangnya orang-orang mulia
di bumi? 9 TUHAN semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di
bumi. 10 Kerjakanlah ladangmu seperti di tepi sungai Nil,
hai puteri Tarsis, sudah tidak ada lagi galangan-galangan
kapal! 11 TUHAN telah mengacungkan tangan-Nya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar; Ia
telah memberi perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya. 12 Dan ia telah berfirman:
”Engkau tidak akan beria-ria lagi, hai anak dara yang digagahi, hai puteri Sidon! Bangkitlah, mengungsilah kepada
orang Kitim! Di sanapun juga tidak akan ada tempat yang

senang bagimu.” 13 Lihat negeri orang Kasdim! Bangsa itulah yang melakukannya, bukan orang Asyur. Mereka telah
menyerahkan Tirus kepada binatang-binatang gurun, mereka telah mendirikan menara-menara pengepungan dan
telah meratakan puri-puri kota itu dan membuat kota itu
menjadi reruntuhan. 14 Merataplah, hai kapal-kapal Tarsis, sebab sudah dirusakkan bentengmu! 15 Pada waktu itu
Tirus akan dilupakan tujuh puluh tahun lamanya, sama
dengan umur seorang raja. Sesudah lewat tujuh puluh tahun, akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini: 16 ”Ambillah kecapi,
kelilingilah kota, hai sundal yang dilupakan! Petiklah baikbaik, bernyanyilah banyak-banyak, supaya engkau diingat
orang.” 17 Dan sesudah lewat tujuh puluh tahun, TUHAN
akan memperhatikan Tirus, sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya, dan ia akan bersundal dengan segala
kerajaan yang ada di muka bumi. 18 Labanya dan upah
sundalnya akan kudus bagi TUHAN, tidak akan ditahan
atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan
makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orangorang yang diam di hadapan TUHAN.
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Sesungguhnya, TUHAN akan menanduskan bumi dan
akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya, dan akan menyerakkan penduduknya. 2 Maka seperti
nasib rakyat demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba
laki-laki demikianlah nasib tuannya, seperti nasib hamba
perempuan demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib
pembeli demikianlah nasib penjual, seperti nasib peminjam demikianlah nasib yang meminjamkan, seperti nasib
orang yang berhutang demikianlah nasib orang yang berpiutang. 3 Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya, dan
akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. 4 Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama.
5
Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. 6 Sebab itu sumpah serapah akan
memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman;
sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. 7 Air anggur tidak menggirangkan
lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersukahati mengeluh. 8 Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam,
dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. 9 Tiada lagi
orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. 10 Kota yang kacau riuh
sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat
dimasuki. 11 Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada
anggur, segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. 12 Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan,
pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. 13 Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsabangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah
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zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. 14 Dengan suara nyaring
mereka bersorak-sorai, demi kemegahan TUHAN, mereka
memekik dari sebelah barat: 15 ”Sebab itu permuliakanlah
TUHAN di negeri-negeri timur, nama TUHAN, Allah Israel, di tanah-tanah pesisir laut!” 16 Dari ujung bumi kami
dengar nyanyian pujian: ”Hormat bagi Yang Mahaadil!”
Tetapi aku berkata: ”Kurus merana aku, kurus merana
aku. Celakalah aku! Sebab para penggarong menggarong,
ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya!”
17
Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat! 18 Maka yang lari karena bunyi
yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan
yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan
akan bergoncang dasar-dasar bumi. 19 Bumi remuk redam, bumi hancur luluh bumi goncang-gancing. 20 Bumi
terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan
goyang seperti gubuk yang ditiup angin; dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia rebah dan tidak
akan bangkit-bangkit lagi. 21 Maka pada hari itu TUHAN
akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja
bumi di atas bumi. 22 Mereka akan dikumpulkan bersamasama, seperti tahanan dimasukkan dalam liang; mereka
akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. 23 Bulan purnama akan tersipu-sipu,
dan matahari terik akan mendapat malu, sebab TUHAN
semesta alam akan memerintah di gunung Sion dan di
Yerusalem, dan Ia akan menunjukkan kemuliaan-Nya di
depan tua-tua umat-Nya.
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Ya TUHAN, Engkaulah Allahku; aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu;
sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak
dahulu. 2 Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi
timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan; puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak
dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. 3 Oleh karena itu
suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau; kota
bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepada-Mu. 4 Sebab
Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah,
tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah
sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, 5 seperti
panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar
Kaudiamkan; seperti panas terik ditiadakan oleh naungan
awan, demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. 6 TUHAN semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu
perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring
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endapannya. 7 Dan di atas gunung ini TUHAN akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada
segala bangsa-bangsa. 8 Ia akan meniadakan maut untuk
seterusnya; dan Tuhan ALLAH akan menghapuskan air
mata dari pada segala muka; dan aib umat-Nya akan dijauhkanNya dari seluruh bumi, sebab TUHAN telah mengatakannya. 9 Pada waktu itu orang akan berkata: ”Sesungguhnya,
inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah TUHAN yang kita nanti-nantikan; marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakan-Nya!” 10 Sebab tangan TUHAN
akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjakinjak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak
dalam lobang kotoran. 11 Apabila Moab mengembangkan
tangannya di dalamnya seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang, maka TUHAN akan mematahkan kecongkakkan mereka dengan segala daya upaya
mereka. 12 Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan
ditumbangkan-Nya dan dirubuhkan-Nya, dan dicampakkanNya ke tanah dan debu.
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Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda: ”Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita TUHAN telah memasang tembok dan benteng.
2
Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang
benar dan yang tetap setia! 3 Yang hatinya teguh Kaujagai dengan damai sejahtera, sebab kepada-Mulah ia
percaya. 4 Percayalah kepada TUHAN selama-lamanya,
sebab TUHAN ALLAH adalah gunung batu yang kekal.
5
Sebab Ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi;
kota yang berbenteng telah direndahkan-Nya, direndahkanNya sampai ke tanah dan dicampakkan-Nya sampai ke
debu. 6 Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orangorang lemah akan menginjak-injaknya.” 7 Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus
baginya. 8 Ya TUHAN, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman; kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. 9 Dengan
segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada
waktu pagi; sebab apabila Engkau datang menghakimi
bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. 10 Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan
belajar apa yang benar; ia akan berbuat curang di negeri
di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan TUHAN. 11 Ya TUHAN, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat
kecemburuan-Mu karena umat-Mu dan biarlah mereka mendapat malu! Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu
memakan mereka habis! 12 Ya TUHAN, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu
yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi
kami. 13 Ya TUHAN, Allah kami, tuan-tuan lain pernah
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berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami ma- mezbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan,
syhurkan. 14 Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan
sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula; sesung- yang tinggal berdiri. 10 Sebab kota yang berkubu itu terguhnya, Engkau telah menghukum dan memunahkan me- pencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan direka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. 15 Ya tinggalkan seperti padang gurun; anak lembu akan makan
TUHAN, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah- rumput dan berbaring di situ menghabiskan dahan-dahan
tambah, ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan- pohon. 11 Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka
Mu; Engkau telah sangat memperluas negerinya. 16 Ya akan dipatahkan; perempuan-perempuan akan datang dan
TUHAN, dalam kesesakan mereka mencari Engkau; ke- menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak
tika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh da- berakal budi, itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh
lam doa. 17 Seperti perempuan yang mengandung yang Dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi oleh Dia yang
sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sa- membentuknya. 12 Maka pada waktu itu TUHAN akan
kit, mengerang karena sakit beranak, demikianlah tadinya mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan
keadaan kami di hadapan-Mu, ya TUHAN: 18 Kami meng- kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Isandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami rael! 13 Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan
melahirkan angin: kami tidak dapat mengadakan kesela- akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur serta mematan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. 19 Ya, reka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyemTUHAN, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-bah kepada TUHAN di gunung yang kudus, di Yerusalem.
mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang
sudah dikubur di dalam tanah bangkitlah dan bersorakCelaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk
sorai! Sebab embun TUHAN ialah embun terang, dan
Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan
20
bumi akan melahirkan arwah kembali. Mari bangsaku,
kepala mereka yang indah-indah--yaitu kota yang terletak
masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah
tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur yang penuh
engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampeminum anggur yang sudah pening--! 2 Sesungguhnya,
21
pai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya, TUHAN
pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang
mau keluar dari tempat-Nya untuk menghukum penduduk
yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai
bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyemyang membinasakan, seorang yang seperti angin ribut dibunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi mesertai air hujan yang hebat menghanyutkan; ia akan mengnutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana.
hempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. 3 Mahkota
kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim itu akan diinjakPada waktu itu TUHAN akan melaksanakan hukuman injak dengan kaki, 4 dan bunga yang sudah mulai layu di
dengan pedang-Nya yang keras, besar dan kuat atas Lewi- perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu--yaitu kota
atan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang me- yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang
lingkar, dan Ia akan membunuh ular naga yang di laut. subur--nasibnya akan seperti nasib buah ara yang masak
2
Pada waktu itu akan dikatakan: ”Bernyanyilah tentang duluan sebelum musim kemarau: baru saja dilihat orang
kebun anggur yang elok! 3 Aku, TUHAN, penjaganya; se- terus dipetik dan ditelan. 5 Pada waktu itu TUHAN setiap saat Aku menyiraminya. Supaya jangan orang meng- mesta alam akan menjadi mahkota kepermaian, dan perhiganggunya, siang malam Aku menjaganya; 4 kehangatan asan kepala yang indah-indah bagi sisa umat-Nya, 6 akan
murka tiada pada-Ku. Sekiranya tampak kepada-Ku pu- menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili,
teri malu dan rumput, Aku akan bertindak memeranginya dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul
dan akan membakarnya sekaligus, 5 kecuali kalau mereka mundur peperangan ke arah pintu gerbang. 7 Tetapi orangmencari perlindungan kepada-Ku dan mencari damai de- orang di sinipun pening karena anggur dan pusing karena
ngan Aku, ya mencari damai dengan Aku!” 6 Pada hari- arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kahari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan cau oleh anggur; mereka pusing oleh arak, pening pada
berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi de- waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi
ngan hasilnya. 7 Apakah TUHAN memusnahkan umat- keputusan. 8 Sungguh, segala meja penuh dengan munNya seperti Ia memusnahkan orang yang memusnahkan tah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi.
mereka? Atau apakah Ia membunuh umat-Nya seperti 9 Dan orang berkata: ”Kepada siapakah dia ini mau mengIa membunuh orang yang membunuh mereka? 8 Dengan ajarkan pengetahuannya dan kepada siapakah ia mau menmenghalau dan dengan mengusir mereka Engkau telah me- jelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang
lawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan angin- baru disapih, dan yang baru cerai susu! 10 Sebab harus ini
Nya yang keras di waktu angin timur. 9 Maka beginilah harus itu, mesti begini mesti begitu, tambah ini, tambah
akan dihapuskan kesalahan Yakub dan inilah buahnya ka- itu!” 11 Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan
lau ia menjauhkan dosanya: ia akan membuat segala batu oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara ke-
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23. YESAYA

pada bangsa ini 12 Dia yang telah berfirman kepada me- guh tidak, orang tidak terus-menerus memukulnya sampai
reka: ”Inilah tempat perhentian, berilah perhentian ke- hancur! Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum
pada orang yang lelah; inilah tempat peristirahatan!” Te- itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak
tapi mereka tidak mau mendengarkan. 13 Maka mereka akan menggilingnya sampai hancur. 29 Dan inipun datangakan mendengarkan firman TUHAN yang begini: ”Harus nya dari TUHAN semesta alam; Ia ajaib dalam keputusan
ini harus itu, mesti begini mesti begitu, tambah ini tam- dan agung dalam kebijaksanaan.
bah itu!” supaya dalam berjalan mereka jatuh telentang,
sehingga luka, tertangkap dan tertawan. 14 Sebab itu deCelakalah Ariel, Ariel, kota tempat Daud berkemah!
ngarlah firman TUHAN, hai orang-orang pencemooh, hai
Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berorang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusaganti! 2 Aku akan menyesakkan Ariel, sehingga orang menglem ini! 15 Karena kamu telah berkata: ”Kami telah mengierang dan mengaduh, dan kota itu akan seperti perapian
kat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami
bagi-Ku. 3 Aku akan berkemah di segala penjuru mengetelah mengadakan persetujuan; biarpun cemeti berdesikpung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintadesik dengan kerasnya, kami tidak akan kena; sebab kami
ian untuk mengimpit engkau, dan akan mendirikan pagartelah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan
pagar pengepungan terhadap engkau. 4 Maka engkau akan
16
dalam dusta kami menyembunyikan diri,” sebab itu bemerendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah,
ginilah firman Tuhan ALLAH: ”Sesungguhnya, Aku meperkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu;
letakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang
suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam
teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang
tanah, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan
teguh: Siapa yang percaya, tidak akan gelisah! 17 Dan
dari dalam debu. 5 Akan tetapi segala pasukan lawanmu
Aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan
akan hilang lenyap seperti abu halus, dan semua orang
kebenaran menjadi tali sipat; hujan batu akan menyapu
yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang
bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghamelintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba, dalam sekejap
nyutkan persembunyian.” 18 Perjanjianmu dengan maut itu
mata, 6 engkau akan melihat kedatangan TUHAN semesta
akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang
alam dalam guntur, gempa dan suara hebat, dalam puting
mati itu tidak akan tetap berlaku; apabila cemeti berdesikbeliung dan badai dan dalam nyala api yang memakan hadesik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak.
bis. 7 Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang
19
Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu, sebab
melawan Ariel, dan semua orang yang memerangi dia dan
pagi demi pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada
kubu pertahanannya dan orang-orang yang menyesakkan
waktu malam; maka adalah semata-mata kengerian untuk
dia akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malammengerti firman yang didengar itu. 20 Sebab tempat timalam: 8 seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri
dang makan, pada waktu terjaga, perutnya masih kosong,
dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubuatau
seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang
ngi diri. 21 Sebab TUHAN akan bangkit seperti di gunung
minum, pada waktu terjaga, sesungguhnya ia masih lelah,
Perasim, Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gikerongkongannya masih dahaga, demikianlah halnya debeon, untuk melakukan perbuatan-Nya--ganjil perbuatanngan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melaNya itu; dan untuk mengerjakan pekerjaan-Nya--ajaib pekerjaanwan
gunung Sion. 9 Tercengang-cenganglah, penuh keheNya itu! 22 Oleh sebab itu, janganlah kamu mencemooh,
ranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata! Jasupaya tali belenggumu jangan semakin keras, sebab kudilah mabuk, tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing,
dengar tentang kebinasaan yang sudah pasti yang datang
tetapi bukan karena arak! 10 Sebab TUHAN telah memdari Tuhan ALLAH semesta alam atas seluruh negeri itu.
buat kamu tidur nyenyak; matamu--yakni para nabi--telah
23
Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku; perhatidipejamkan-Nya
dan mukamu--yaitu para pelihat--telah
kanlah dan dengarkanlah perkataanku! 24 Setiap harikah
ditudungi-Nya. 11 Maka bagimu penglihatan dari semuaorang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya unnya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila
tuk menabur? 25 Bukankah setelah meratakan tanahnya,
itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan
ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan pumengatakan: ”Baiklah baca ini,” maka ia akan menjawab:
tih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman
”Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai”; 12 dan apadan sekoi di pinggirnya? 26 Mengenai adat kebiasaan ia tebila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat
lah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. 27 Sebab jintan
membaca dengan mengatakan: ”Baiklah baca ini,” maka
hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda geroia akan menjawab: ”Aku tidak dapat membaca.” 13 Dan
bak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi
Tuhan telah berfirman: ”Oleh karena bangsa ini datang
jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan gamendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan
lah, dan jintan putih dengan tongkat. 28 Apakah orang
bibirnya, padahal hatinya menjauh dari pada-Ku, dan ibawaktu mengirik memukul gandum sampai hancur? sungdahnya kepada-Ku hanyalah perintah manusia yang diha-
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falkan, 14 maka sebab itu, sesungguhnya, Aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan; hikmat orang-orangnya yang
berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang
arif akan bersembunyi.” 15 Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap TUHAN,
yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil
berkata: ”Siapakah yang melihat kita dan siapakah yang
mengenal kita?” 16 Betapa kamu memutarbalikkan segala
sesuatu! Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti
tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata
tentang yang membuatnya: ”Bukan dia yang membuat
aku”; dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya: ”Ia tidak tahu apa-apa”? 17 Bukankah hanya
sedikit waktu lagi, Libanon akan berubah menjadi kebun
buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap
hutan? 18 Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. 19 Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam TUHAN, dan orang-orang miskin di antara
manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Mahakudus,
Allah Israel! 20 Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang
yang berniat jahat akan dilenyapkan, 21 yaitu mereka yang
begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang
yang menegor mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. 22 Sebab
itu beginilah firman TUHAN, Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham: ”Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya
tidak lagi pucat. 23 Sebab pada waktu mereka, keturunan
Yakub itu, melihat apa yang dibuat tangan-Ku di tengahtengahnya, mereka akan menguduskan nama-Ku; mereka
akan menguduskan Yang Kudus, Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel; 24 orang-orang yang
sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang
yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran.”

mengaibkan mereka. 6 Ucapan ilahi tentang binatang-binatang
di Tanah Negeb. Melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa
jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga
terbang, mereka mengangkut harta kekayaan mereka di
atas punggung keledai, dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa
yang tidak dapat memberi faedah, 7 yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma; sebab
itu Aku menamainya begini: ”Rahab yang dibuat menganggur.” 8 Maka sekarang, pergilah, tulislah itu di depan
mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu
kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian, sampai selama-lamanya. 9 Sebab mereka itu suatu
bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong anakanak yang enggan mendengar akan pengajaran TUHAN;
10
yang mengatakan kepada para tukang tilik: ”Jangan
menilik,” dan kepada para pelihat: ”Janganlah lihat bagi
kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami
hal-hal yang manis, lihatlah bagi kami hal-hal yang semu,
11
menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain, janganlah susahi kami dengan Yang Mahakudus, Allah Israel.”
12
Sebab itu beginilah firman Yang Mahakudus, Allah Israel: ”Oleh karena kamu menolak firman ini, dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, 13 maka sebab itu
bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau
jatuh, tersembul ke luar pada tembok yang tinggi, yang
kehancurannya datang dengan tiba-tiba, dalam sekejap
mata, 14 seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang
diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara
remukannya tiada terdapat satu kepingpun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak.” 15 Sebab beginilah firman Tuhan
ALLAH, Yang Mahakudus, Allah Israel: ”Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.” Tetapi kamu
enggan, 16 kamu berkata: ”Bukan, kami mau naik kuda
dan lari cepat,” maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula: ”Kami mau mengendarai kuda tangkas,” maka
para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 17 Seribu orang
Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman
akan lari melihat ancaman satu orang, terhadap ancaman
TUHAN, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan
lima orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan sedari pada-Ku, yang memasuki suatu persekutuan, yang
perti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti
bukan oleh dorongan Roh-Ku, sehingga dosa mereka bertambahpanji-panji di atas bukit. 18 Sebab itu TUHAN menanti2
tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta
nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada
keputusan-Ku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk
kamu; sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Se3
berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan
bab TUHAN adalah Allah yang adil; berbahagialah seFiraun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah
mua orang yang menanti-nantikan Dia! 19 Sungguh, hai
4
naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun
bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak
pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, dan
akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani
5
utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya
engkau, apabila engkau berseru-seru; pada saat Ia mendeakan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memngar teriakmu, Ia akan menjawab. 20 Dan walaupun Tuhan
beri faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi permemberi kamu roti dan air serba sedikit, namun Pengatolongan atau faedah; melainkan hanya memalukan, bahkan
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jarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, 21 dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu: ”Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya,” entah kamu menganan atau mengiri. 22 Engkau akan menganggap najis patung-patungmu
yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas;
engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya: ”Keluar!” 23 Lalu TUHAN akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang
lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu
akan makan rumput di padang rumput yang luas; 24 sapisapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. 25 Dari setiap gunung yang tinggi dan
dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungaisungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menaramenara runtuh. 26 Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik dan terang matahari terik akan
tujuh kali ganda, yaitu seperti terangnya tujuh hari, pada
waktu TUHAN membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. 27 TUHAN datang menyatakan
diri-Nya dari tempat-Nya yang jauh--murka-Nya menyalanyala, Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal,
bibir-Nya penuh dengan amarah, dan lidah-Nya seperti
api yang memakan habis; 28 hembusan nafas-Nya seperti
sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher-Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. 29 Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika
orang menguduskan diri untuk perayaan, dan kamu akan
bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi
suling hendak naik ke gunung TUHAN, ke Gunung Batu
Israel. 30 Dan TUHAN akan memperdengarkan suara-Nya
yang mulia, akan memperlihatkan tangan-Nya yang turun
menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut dan hujan
batu. 31 Sebab Asyur akan terkejut oleh suara TUHAN,
pada waktu Ia memukul mereka dengan gada. 32 Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan
TUHAN ke atasnya, akan diiringi rebana dan kecapi, dan
Ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang
diayunkan untuk peperangan. 33 Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran--bukankah itu untuk raja-dasarnya dibuat dalam dan lapang, pancakanya penuh api
dan kayu; nafas TUHAN menghanguskannya seperti sungai belerang.
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Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta
pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya
kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan
berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Mahakudus, Allah Israel, dan tidak
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mencari TUHAN. 2 Akan tetapi Dia yang bijaksana akan
mendatangkan malapetaka, dan tidak menarik firman-Nya;
Ia akan bangkit melawan kaum penjahat, dan melawan
bala bantuan orang-orang lalim. 3 Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan allah, dan kuda-kuda mereka adalah
makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila
TUHAN mengacungkan tangan-Nya, tergelincirlah yang
membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. 4 Sebab beginilah firman
TUHAN kepadaku: Seperti seekor singa atau singa muda
menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala
yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka, demikianlah TUHAN semesta
alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. 5 Seperti burung yang berkepakkepak melindungi sarangnya, demikianlah TUHAN semesta
alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka.
6
Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah
kamu tinggalkan jauh-jauh! 7 Sungguh pada hari itu kamu
masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya
dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu
sendiri dengan penuh dosa. 8 Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis
oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia; mereka akan
melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan
menjadi orang rodi. 9 Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji, demikianlah firman TUHAN yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem.

32

Sesungguhnya, seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin
menurut keadilan, 2 dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di
tempat kering, seperti naungan batu yang besar, di tanah
yang tandus. 3 Mata orang-orang yang melihat tidak lagi
akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar
akan memperhatikan. 4 Hati orang-orang yang terburu
nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orangorang yang gagap akan dapat berbicara jelas. 5 Orang
bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat.
6
Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya
merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan
mengatakan yang menyesatkan tentang TUHAN, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. 7 Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat, ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun
orang miskin itu membela haknya. 8 Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu ber-
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tindak demikian. 9 Hai perempuan-perempuan yang hidup
aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku, hai anak-anak
perempuan yang hidup tenteram, perhatikanlah perkataanku! 10 Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar,
hai orang-orang yang hidup tenteram, sebab panen buah
anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga
tidak ada. 11 Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang
hidup aman, gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang
hidup tenteram, tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu,
kenakanlah kain kabung pada pinggangmu! 12 Ratapilah
ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu
berbuah lebat, 13 ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan puteri malu, bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. 14 Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan
Menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya,
menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. 15 Sampai dicurahkan kepada kita Roh dari atas: Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buahbuahan itu akan dianggap hutan. 16 Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan
tetap ada kebenaran. 17 Di mana ada kebenaran di situ
akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya.
18
Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tenteram di tempat peristirahatan yang
aman. 19 Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan
direndahkan serendah-rendahnya 20 Berbahagialah kamu
yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat
air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi ke
mana-mana!
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tolak, dan manusia tidak dihiraukan. 9 Negeri berkabung
dan merana; Libanon tersipu-sipu dan mati rebah; Saron sudah seperti padang belantara, Basan dan Karmel
meluruh daun. 10 Sekarang, Aku akan bangkit, firman
TUHAN, sekarang, Aku akan bangkit berdiri, sekarang,
Aku akan berdiri tegak! 11 Kamu mengandung rumput kering, dan melahirkan jerami; amarahmu seperti api yang
memakan kamu sendiri. 12 Bangsa-bangsa akan dibakar
menjadi kapur dan akan dibakar dalam api seperti semak
duri yang ditebang. 13 Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah Kulakukan, hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaan-Ku! 14 Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata: ”Siapakah di antara kita yang
dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang
abadi ini?” 15 Orang yang hidup dalam kebenaran, yang
berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya, supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya, supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya, supaya jangan melihat kejahatan, 16 dialah seperti
orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu; rotinya disediakan
air minumnya terjamin. 17 Engkau akan memandang raja
dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang
jauh. 18 Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah: ”Sudah lenyapkah juru hitung, sudah lenyapkah juru timbang, dan sudah lenyapkah orang
yang menghitung menara-menara?” 19 Tidak lagi akan kaulihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti. 20 Pandanglah Sion,
kota pertemuan raya kita! Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak
berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. 21 Di situ
kita akan melihat betapa mulia TUHAN kita: seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar; perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. 22 Sebab TUHAN ialah Hakim kita, TUHAN
ialah yang memberi hukum bagi kita; TUHAN ialah Raja
kita, Dia akan menyelamatkan kita. 23 Tali-talimu sudah
kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu
orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan
orang-orang lumpuh akan menjarah jarahan. 24 Tidak seorangpun yang tinggal di situ akan berkata: ”Aku sakit,”
dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya.

Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak
sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong
sendiri! Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri
akan dirusak; apabila engkau habis menggarong, engkau
sendiri akan digarong. 2 TUHAN, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan! Lindungilah kami setiap pagi
dengan tangan-Mu, ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan! 3 Waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau
bangkit, larilah bangsa-bangsa dan berceraiberailah sukusuku bangsa. 4 Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya; mereka menyerbunya
seperti serbuan kawanan belalang. 5 TUHAN tinggi luhur,
sebab Ia tinggal di tempat tinggi; Ia membuat Sion penuh
keadilan dan kebenaran. 6 Masa keamanan akan tiba bagimu; kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan; takut akan TUHAN, itulah harta benda Sion.
7
Lihat, orang-orang Ariel menjerit di jalan, utusan-utusan
Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah, dan
yang mencari damai menangis dengan pedih. 8 Jalan-jalan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa! Baiklah bumi serta
raya menjadi sunyi dan seorangpun tiada lagi yang lintas segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar
di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah di- dari padanya. 2 Sebab TUHAN murka atas segala bangsa,
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dan hati-Nya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah
mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan
mereka untuk dibantai. 3 Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk; gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. 4 Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab, segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon
ara. 5 Sebab pedang-Ku yang di langit sudah mengamuk,
lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang Kukhususkan untuk ditumpas. 6 TUHAN mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan
dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab
TUHAN mengadakan penyembelihan korban di Bozra dan
pembantaian besar di tanah Edom. 7 Banteng-banteng
akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu,
dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembulembu jantan yang gagah, seluruh negerinya diresapi oleh
darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. 8 Sebab
TUHAN mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. 9 Sungai-sungai Edom akan
berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belerang; negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. 10 Siang dan
malam negeri itu tidak akan padam-padam, asapnya naik
untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun, tidak ada orang yang melintasinya
untuk seterusnya. 11 Burung undan dan landak akan mendudukinya, burung hantu dan burung gagak akan tinggal
di dalamnya. TUHAN menjadikannya campur baur dan
kosong tepat menurut rencana-Nya. 12 Jin-jin akan diam
di dalamnya, dan para pemukanya akan tidak ada lagi; tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja, dan
semua pemimpinnya sudah lenyap. 13 Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya, rumput dan puteri malu di tempattempatnya yang berkubu, sehingga menjadi tempat kediaman serigala, dan lapangan bagi burung unta. 14 Di sana
berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin
bertemu dengan temannya; hantu malam saja ada di sana
dan mendapat tempat perhentian. 15 Di sana ular pohon
bersarang dan bertelur, mengeram sampai telurnya menetas; burung-burung dendang saja berkumpul di sana,
masing-masing dengan pasangannya. 16 Carilah di dalam
kitab TUHAN dan bacalah: Satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan dan yang satu tidak
kehilangan yang lain; sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut TUHAN, dan Roh TUHAN sendiri telah mengumpulkan mereka. 17 Ia sendiri telah membuang
undi dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur; mereka akan mendudukinya sampai
selama-lamanya dan akan tinggal di situ turun-temurun.
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dang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga; 2 seperti
bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak,
ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron; mereka itu akan melihat kemuliaan TUHAN, semarak
Allah kita. 3 Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. 4 Katakanlah kepada orangorang yang tawar hati: ”Kuatkanlah hati, janganlah takut!
Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan
dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan
kamu!” 5 Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. 6 Pada
waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan
mulut orang bisu akan bersorak-sorai; sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara;
7
tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah
kersang menjadi sumber-sumber air; di tempat serigala
berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. 8 Di situ akan
ada jalan raya, yang akan disebutkan Jalan Kudus; orang
yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang
pandir tidak akan mengembara di atasnya. 9 Di situ tidak
akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya
dan tidak akan terdapat di sana; orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, 10 dan orang-orang yang dibebaskan TUHAN akan pulang dan masuk ke Sion dengan
bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka; kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan
dan keluh kesah akan menjauh.
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Maka dalam tahun keempat belas zaman raja Hizkia majulah Sanherib, raja Asyur, menyerang segala kota
berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. 2 Raja Asyur
mengutus juru minuman agung dari Lakhis ke Yerusalem
kepada raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia
mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya
pada Padang Tukang Penatu. 3 Keluarlah mendapatkan
dia Elyakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoab bin Asaf, bendahara negara. 4 Lalu
berkatalah juru minuman agung kepada mereka: ”Baiklah katakan kepada Hizkia: Beginilah kata raja agung,
raja Asyur: Kepercayaan macam apakah yang kaupegang
ini? 5 Kaukira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang! Sekarang,
kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku? 6 Sesungguhnya, engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir,
yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. 7 Dan
apabila engkau berkata kepadaku: Kami berharap kepada
TUHAN, Allah kami, --bukankah Dia itu yang bukit-bukit
pengorbanan-Nya dan mezbah-mezbah-Nya telah dijauhkan
oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan YerusaPadang gurun dan padang kering akan bergirang, pa- lem: Di depan mezbah inilah kamu harus sujud menyem-
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bah! 8 Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan tuanku,
raja Asyur: Aku akan memberikan dua ribu ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu
orang-orang yang mengendarainya. 9 Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku
yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir
dalam hal kereta dan orang-orang berkuda! 10 Sekarangpun,
adakah di luar kehendak TUHAN aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? TUHAN telah berfirman
kepadaku: Majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu!” 11 Lalu berkatalah Elyakim, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung: ”Silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti; tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas
tembok.” 12 Tetapi juru minuman agung berkata: ”Adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataanperkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja?
Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas
tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu?” 13 Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara
nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata: ”Dengarlah
perkataan raja agung, raja Asyur! 14 Beginilah kata raja:
Janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak
sanggup melepaskan kamu! 15 Janganlah Hizkia mengajak
kamu berharap kepada TUHAN dengan mengatakan: Tentulah TUHAN akan melepaskan kita; kota ini tidak akan
diserahkan ke dalam tangan raja Asyur. 16 Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata raja Asyur: Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah
ke luar kepadaku, maka setiap orang dari padamu akan
makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta
minum dari sumurnya, 17 sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri
yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang beroti dan berkebun anggur. 18 Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan: TUHAN akan melepaskan
kita! Apakah pernah para allah bangsa-bangsa melepaskan
negerinya masing-masing dari tangan raja Asyur? 19 Di
manakah para allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah
melepaskan Samaria dari tanganku? 20 Siapakah di antara
semua allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga TUHAN sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku?” 21 Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah katapun, sebab
ada perintah raja, bunyinya: ”Jangan kamu menjawab
dia!” 22 Kemudian pergilah Elyakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia, dengan pakaian yang
dikoyakkan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan
juru minuman agung.
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Segera sesudah raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah TUHAN.
2
Disuruhnyalah juga Elyakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung, kepada nabi Yesaya bin
Amos. 3 Berkatalah mereka kepadanya: ”Beginilah kata
Hizkia: Hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan; sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan
anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. 4 Mungkin
TUHAN, Allahmu, sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga TUHAN,
Allahmu, mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan
yang telah didengar-Nya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini!” 5 Ketika
pegawai-pegawai raja Hizkia sampai kepada Yesaya, 6 berkatalah
Yesaya kepada mereka: ”Beginilah kamu katakan kepada
tuanmu: Beginilah firman TUHAN: Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kaudengar yang telah diucapkan oleh budak-budak raja Asyur untuk menghujat
Aku. 7 Sesungguhnya, Aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan
pulang ke negerinya; Aku akan membuat dia mati rebah
oleh pedang di negerinya sendiri.” 8 Ketika juru minuman
agung pulang, didapatinyalah raja Asyur berperang melawan Libna; sebab sudah didengarnya bahwa raja telah
berangkat dari Lakhis. 9 Dalam pada itu raja mendengar
tentang Tirhaka, raja Etiopia, berita yang demikian: ”Ia
telah keluar berperang melawan engkau,” dan ketika mendengar itu, disuruhnyalah utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan: 10 ”Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, raja Yehuda: Janganlah Allahmu yang kaupercayai
itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan: Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan raja Asyur. 11 Sesungguhnya
engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan rajaraja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya; masakan engkau ini akan dilepaskan?
12
Sudahkah para allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku, dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef dan bani Eden yang di
Telasar? 13 Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad raja
kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa?” 14 Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya; kemudian pergilah ia ke rumah TUHAN dan membentangkan surat itu di hadapan TUHAN. 15 Hizkia berdoa di hadapan TUHAN, katanya: 16 ”Ya TUHAN semesta
alam, Allah Israel, yang bertakhta di atas kerubim! Hanya
Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi; Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. 17 Sendengkanlah
telinga-Mu, ya TUHAN, dan dengarlah; bukalah mata-Mu,
ya TUHAN, dan lihatlah; dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang
hidup. 18 Ya TUHAN, memang raja-raja Asyur telah me-
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musnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka 19 dan
menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka
bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan
batu; sebab itu dapat dibinasakan orang. 20 Maka sekarang, ya TUHAN, Allah kami, selamatkanlah kami dari
tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui,
bahwa hanya Engkau sendirilah TUHAN.” 21 Lalu Yesaya
bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan:
”Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Tentang yang telah kaudoakan kepada-Ku mengenai Sanherib, raja Asyur,
22
inilah firman yang telah diucapkan TUHAN mengenai
dia: Anak dara, yaitu puteri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau; dan puteri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. 23 Siapakah
yang engkau cela dan engkau hujat? terhadap siapakah
engkau menyaringkan suaramu, dan memandang dengan
sombong-sombong? Terhadap Yang Mahakudus, Allah Israel! 24 Dengan perantaraan hamba-hambamu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata: Dengan
banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di
pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon; aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi
besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih; aku telah
masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohonpohonannya yang lebat. 25 Aku ini telah menggali air dan
telah minum air; aku telah mengeringkan dengan telapak
kakiku segala sungai di Mesir! 26 Bukankah telah kaudengar, bahwa Aku telah menentukannya dari jauh hari dan
telah merancangnya dari zaman purbakala? Sekarang Aku
mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap
kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, 27 sedang
penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu;
mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan
seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh, atau
gandum yang layu sebelum ia masak. 28 Aku tahu, jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika
engkau mengamuk terhadap Aku. 29 Oleh karena engkau
telah mengamuk terhadap Aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telinga-Ku, maka Aku akan menaruh kelikir-Ku pada hidungmu dan kekang-Ku pada bibirmu, dan Aku akan memulangkan engkau melalui jalan,
dari mana engkau datang. 30 Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia: Dalam tahun ini orang
makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang
kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai,
membuat kebun anggur dan memakan buahnya. 31 Dan
orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula
ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. 32 Sebab dari
Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal dan
dari gunung Sion orang-orang yang terluput; giat cemburu
TUHAN semesta alam akan melakukan hal ini. 33 Sebab
itu beginilah firman TUHAN mengenai raja Asyur: Ia ti-
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dak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan
panah ke sana; juga ia tidak akan mendatanginya dengan
perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok
untuk mengepungnya. 34 Melalui jalan, dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demikianlah firman TUHAN. 35 Dan Aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena Aku
dan oleh karena Daud, hamba-Ku.” 36 Keluarlah Malaikat
TUHAN, lalu dibunuh-Nyalah seratus delapan puluh lima
ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya
pagi-pagi tampaklah, semuanya bangkai orang-orang mati
belaka! 37 Sebab itu berangkatlah Sanherib, raja Asyur
dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. 38 Pada suatu kali
ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrokh, allahnya, maka Adramelekh dan Sarezer, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke
tanah Ararat. Kemudian Esarhadon, anaknya, menjadi
raja menggantikan dia.
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Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir
mati. Lalu datanglah nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya: ”Beginilah firman TUHAN: Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan
mati, tidak akan sembuh lagi.” 2 Lalu Hizkia memalingkan
mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada TUHAN.
3
Ia berkata: ”Ah TUHAN, ingatlah kiranya, bahwa aku
telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di
mata-Mu.” Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat.
4
Maka berfirmanlah TUHAN kepada Yesaya: 5 ”Pergilah
dan katakanlah kepada Hizkia: Beginilah firman TUHAN,
Allah Daud, bapa leluhurmu: Telah Kudengar doamu dan
telah Kulihat air matamu. Sesungguhnya Aku akan memperpanjang hidupmu lima belas tahun lagi, 6 dan Aku akan
melepaskan engkau dan kota ini dari tangan raja Asyur
dan Aku akan memagari kota ini. 7 Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari TUHAN, bahwa TUHAN akan melakukan apa yang telah dijanjikan-Nya: 8 Sesungguhnya,
bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahas akan
Kubuat mundur ke belakang sepuluh tapak yang telah
dijalaninya.” Maka pada penunjuk matahari itu mataharipun mundurlah ke belakang sepuluh tapak dari jarak
yang telah dijalaninya. 9 Karangan Hizkia, raja Yehuda,
sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya: 10 Aku ini
berkata: Dalam pertengahan umurku aku harus pergi, ke
pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. 11 Aku berkata: aku tidak akan melihat TUHAN lagi di negeri orang-orang yang hidup; aku
tidak akan melihat seorangpun lagi di antara penduduk dunia. 12 Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti
kemah gembala; seperti tukang tenun menggulung tenunannya aku mengakhiri hidupku; TUHAN memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja, 13 aku berteriak minta
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tolong sampai pagi; seperti singa demikianlah TUHAN
menghancurkan segala tulang-tulangku; dari siang sampai
malam Engkau membiarkan aku begitu saja. 14 Seperti
burung layang-layang demikianlah aku menciap-ciap, suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas, ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku;
jadilah jaminan bagiku! 15 Apakah yang akan kukatakan
dan kuucapkan kepada TUHAN; bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur
karena pahit pedihnya perasaanku. 16 Ya Tuhan, karena
inilah hatiku mengharapkan Engkau; tenangkanlah rohku,
buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh! 17 Sesungguhnya,
penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku; Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari
hadapan-Mu. 18 Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepada-Mu, dan maut tidak dapat memujimuji Engkau; orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. 19 Tetapi hanyalah
orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadaMu, seperti aku pada hari ini; seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. 20 TUHAN telah datang menyelamatkan aku! Kami hendak main kecapi, seumur hidup kami di rumah TUHAN. 21 Kemudian
berkatalah Yesaya: ”Baiklah diambil sebuah kue ara dan
ditaruh pada barah itu, supaya sembuh!” 22 Sebelum itu
Hizkia telah berkata: ”Apakah yang akan menjadi tanda,
bahwa aku akan pergi ke rumah TUHAN?”
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Pada waktu itu Merodakh-Baladan bin Baladan, raja
Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian
kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. 2 Hizkia bersukacita
atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada
mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempahrempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan
Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah
kekuasaannya. 3 Kemudian datanglah nabi Yesaya kepada
raja Hizkia dan bertanya kepadanya: ”Apakah yang telah
dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang?” Jawab Hizkia: ”Mereka datang dari negeri yang
jauh, dari Babel!” 4 Lalu tanyanya lagi: ”Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?” Jawab Hizkia: ”Semua
yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang
yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku.” 5 Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia: ”Dengarkanlah firman TUHAN semesta alam! 6 Sesungguhnya, suatu
masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu
dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini
akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman TUHAN. 7 Dan dari keturunanmu yang akan kauperoleh, akan diambil orang untuk

menjadi sida-sida di istana raja Babel.” 8 Hizkia menjawab
kepada Yesaya: ”Sungguh baik firman TUHAN yang engkau ucapkan itu!” Tetapi pikirnya: ”Asal ada damai dan
keamanan seumur hidupku!”
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Hiburkanlah, hiburkanlah umat-Ku, demikian firman
Allahmu, 2 tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah
kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa
kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan TUHAN dua kali lipat karena segala
dosanya. 3 Ada suara yang berseru-seru: ”Persiapkanlah di
padang gurun jalan untuk TUHAN, luruskanlah di padang
belantara jalan raya bagi Allah kita! 4 Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan; tanah
yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan
tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran; 5 maka kemuliaan TUHAN akan dinyatakan dan seluruh umat manusia
akan melihatnya bersama-sama; sungguh, TUHAN sendiri
telah mengatakannya.” 6 Ada suara yang berkata: ”Berserulah!” Jawabku: ”Apakah yang harus kuserukan?” ”Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. 7 Rumput menjadi kering,
bunga menjadi layu, apabila TUHAN menghembusnya dengan nafas-Nya. Sesungguhnyalah bangsa itu seperti rumput. 8 Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya.” 9 Hai
Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang
tinggi! Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan
takut! Katakanlah kepada kota-kota Yehuda: ”Lihat, itu
Allahmu!” 10 Lihat, itu Tuhan ALLAH, Ia datang dengan
kekuatan dan dengan tangan-Nya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payah-Nya ada bersamasama Dia, dan mereka yang diperoleh-Nya berjalan di hadapanNya. 11 Seperti seorang gembala Ia menggembalakan kawanan ternak-Nya dan menghimpunkannya dengan tanganNya; anak-anak domba dipangku-Nya, induk-induk domba
dituntun-Nya dengan hati-hati. 12 Siapa yang menakar air
laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan
jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? 13 Siapa yang dapat mengatur Roh TUHAN
atau memberi petunjuk kepada-Nya sebagai penasihat?
14
Kepada siapa TUHAN meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar TUHAN untuk
menjalankan keadilan, atau siapa mengajar Dia pengetahuan dan memberi Dia petunjuk supaya Ia bertindak dengan pengertian? 15 Sesungguhnya, bangsa-bangsa adalah
seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya, pulau-pulau tidak
lebih dari abu halus beratnya. 16 Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan margasatwanya tidak mencukupi
bagi korban bakaran. 17 Segala bangsa seperti tidak ada
di hadapan-Nya mereka dianggap-Nya hampa dan sia-sia
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saja. 18 Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, tetap Dia juga. 5 Pulau-pulau telah melihatnya dan mendan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? jadi takut, ujung-ujung bumipun menjadi gemetar; me19
Patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas reka datang dan makin mendekat. 6 Yang seorang memelapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak nolong yang lain dan berkata kepada temannya: ”Kuatuntuknya. 20 Orang yang mendirikan arca, memilih kayu kanlah hatimu!” 7 Tukang besi menguatkan hati tukang
yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil
menegakkan patung yang tidak lekas goyang. 21 Tidakkah menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan;
kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberita- ia berkata tentang patrian: ”Itu baik,” lalu menguatkanhukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti nya dengan paku-paku, sehingga tidak goyang. 8 Tetapi
dari sejak dasar bumi diletakkan? 22 Dia yang bertakhta engkau, hai Israel, hamba-Ku, hai Yakub, yang telah Kudi atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang; pilih, keturunan Abraham, yang Kukasihi; 9 engkau yang
Dia yang membentangkan langit seperti kain dan mema- telah Kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah Kusangnya seperti kemah kediaman! 23 Dia yang membuat panggil dari penjuru-penjurunya, Aku berkata kepadamu:
pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menja- ”Engkau hamba-Ku, Aku telah memilih engkau dan tidak
dikan hakim-hakim dunia sia-sia saja! 24 Baru saja mereka menolak engkau”; 10 janganlah takut, sebab Aku menyertai
ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku
mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia meniup ke- akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku
pada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang
oleh badai seperti jerami. 25 Dengan siapa hendak kamu membawa kemenangan. 11 Sesungguhnya, semua orang yang
samakan Aku, seakan-akan Aku seperti dia? firman Yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu
Mahakudus. 26 Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah: dan kena noda; orang-orang yang membantah engkau akan
siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh seperti tidak ada dan akan binasa; 12 engkau akan mencari
segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak
mereka sekaliannya? Satupun tiada yang tak hadir, oleh akan menemui mereka; orang-orang yang berperang melasebab Ia maha kuasa dan maha kuat. 27 Mengapakah eng- wan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. 13 Sebab
kau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Aku ini, TUHAN, Allahmu, memegang tangan kananmu
Israel: ”Hidupku tersembunyi dari TUHAN, dan hakku dan berkata kepadamu: ”Janganlah takut, Akulah yang
tidak diperhatikan Allahku?” 28 Tidakkah kautahu, dan ti- menolong engkau.” 14 Janganlah takut, hai si cacing Yadakkah kaudengar? TUHAN ialah Allah kekal yang men- kub, hai si ulat Israel! Akulah yang menolong engkau, deciptakan bumi dari ujung ke ujung; Ia tidak menjadi le- mikianlah firman TUHAN, dan yang menebus engkau ialah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian-Nya. lah Yang Mahakudus, Allah Israel. 15 Sesungguhnya, Aku
29
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menam- membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan
bah semangat kepada yang tiada berdaya. 30 Orang-orang baru, dengan gigi dua jajar; engkau akan mengirik gunungmuda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh ter- gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukitpun akan
kaubuat seperti sekam. 16 Engkau akan menampi mereka,
sandung, 31 tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN
mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan
naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorakdan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak men- sorak di dalam TUHAN dan bermegah di dalam Yang Majadi lelah.
hakudus, Allah Israel. 17 Orang-orang sengsara dan orangorang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah
mereka kering kehausan; tetapi Aku, TUHAN, akan menDengarkanlah Aku dengan berdiam diri, hai pulaujawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel Aku tidak
pulau; hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru!
akan meninggalkan mereka. 18 Aku akan membuat sungaiBiarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara; basungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan
iklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara! 2 Siapakah
membuat mata-mata air membual di tengah dataran; Aku
yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang
akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memanmendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menacarkan air dari tanah kering. 19 Aku akan menanam pohon
klukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan rajaaras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad dan
raja? Pedangnya membuat mereka seperti debu dan papohon minyak; Aku akan menumbuhkan pohon sanobar
3
nahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia
di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang
mara di sampingnya, 20 supaya semua orang melihat dan
belum pernah diinjak kakinya. 4 Siapakah yang melakukan
mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tadan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu
ngan TUHAN yang membuat semuanya ini dan Yang Mamemanggil bangkit keturunan-keturunan, Aku, TUHAN,
hakudus, Allah Israel, yang menciptakannya. 21 Ajukanlah
yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian Aku
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perkaramu, firman TUHAN, kemukakanlah alasan-alasanmu,mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari
firman Raja, Allah Yakub. 22 Biarlah mereka maju dan rumah penjara. 8 Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku
memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi! Nu- tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain
buat yang dahulu, beritahukanlah apa artinya, supaya kami atau kemasyhuran-Ku kepada patung. 9 Nubuat-nubuat
memperhatikannya, atau hal-hal yang akan datang, kabar- yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan, hal-hal
kanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahan- yang baru hendak Kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu
nya! 23 Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemu- muncul, Aku mengabarkannya kepadamu.” 10 Nyanyikanlah
dian, supaya kami mengetahui, bahwa kamu ini sungguh nyanyian baru bagi TUHAN dan pujilah Dia dari ujung
allah; bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara bumi! Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan
buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya! pulau-pulau dengan segala penduduknya. 11 Baiklah pa24
Sesungguhnya, kamu ini adalah seperti tidak ada dan dang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan
perbuatan-perbuatanmu adalah hampa; orang yang me- dengan desa-desa yang didiami Kedar! Baiklah bersorakmilih kamu adalah kejijikan. 25 Aku telah menggerakkan sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru
seorang dari utara dan ia telah datang, dari sebelah ma- dari puncak gunung-gunung! 12 Baiklah mereka memberi
tahari terbit Aku telah memanggil dia dengan namanya. penghormatan kepada TUHAN, dan memberitakan pujian
Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demi- yang kepada-Nya di pulau-pulau. 13 TUHAN keluar berpekian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti rang seperti pahlawan, seperti orang perang Ia membanglumpur. 26 Siapakah yang memberitahukannya dari mula- kitkan semangat-Nya untuk bertempur; Ia bertempik sonya, sehingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu, se- rak, ya, Ia memekik, terhadap musuh-musuh-Nya Ia memhingga kami mengatakan: ”Benarlah dia?” Sungguh, ti- buktikan kepahlawanan-Nya. 14 Aku membisu dari sejak
dak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang dahulu kala, Aku berdiam diri, Aku menahan hati-Ku;
yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sekarang Aku mau mengerang seperti perempuan yang
sepatah katapun dari padamu. 27 Sebagai yang pertama melahirkan, Aku mau mengah-mengah dan megap-megap.
Aku memberitahukannya kepada Sion, dan Aku membe- 15 Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukitrikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya;
28
Apabila Aku melihat berkeliling, maka tidak ada seora- Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering
ngpun, dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dan mau membuat kering telaga-telaga. 16 Aku mau medapat memberi petunjuk, atau yang dapat memberi ja- mimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal,
wab kalau Aku menanyakan mereka. 29 Sesungguhnya, se- dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tikaliannya mereka seperti tidak ada, perbuatan-perbuatan dak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang
mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkelukkesia-siaan.
keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak
Kulakukan kepada mereka, yang pasti akan Kulaksanakan.
17
Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan
Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihanberpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orangKu, yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh
orang yang berkata kepada patung tuangan: ”Kamulah
Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada
allah kami!” 18 Dengarkanlah, hai orang-orang tuli pandabangsa-bangsa. 2 Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan
nglah dan lihatlah, hai orang-orang buta! 19 Siapakah yang
suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. 3 Buluh
buta selain dari hamba-Ku, dan yang tuli seperti utusan
yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu
yang Kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhan-Ku
yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dedan yang tuli seperti hamba TUHAN? 20 Engkau melihat
ngan setia ia akan menyatakan hukum. 4 Ia sendiri tidak
banyak, tetapi tidak memperhatikan, engkau memasang
akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, samtelinga, tetapi tidak mendengar. 21 TUHAN telah berpai ia menegakkan hukum di bumi; segala pulau menghakenan demi penyelamatan-Nya untuk memberi pengajaranrapkan pengajarannya. 5 Beginilah firman Allah, TUHAN,
Nya yang besar dan mulia; 22 namun mereka suatu bangsa
yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang
yang dijarah dan dirampok, mereka semua terjebak dalam
menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasgeronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumahnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang
rumah penjara; mereka telah menjadi jarahan dan tidak
mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di
ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada
6
atasnya: ”Aku ini, TUHAN, telah memanggil engkau
yang berkata: ”Kembalikanlah!” 23 Siapakah di antara kamu
untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu;
yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau
Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menmemperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang
jadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk
kemudian? 24 Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk di7
bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk
rampas, dan Israel kepada penjarah? Bukankah itu TUHAN?
mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan
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Sebab kepada-Nya kita telah berdosa, dan orang tidak
mau mengikuti jalan yang telah ditunjuk-Nya, dan kepada
pengajaran-Nya orang tidak mau mendengar. 25 Maka Ia
telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarah-Nya dan
peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar
dia, tetapi ia tidak memperhatikannya.
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buka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai
orang Kasdim menjadi keluh kesah. 15 Akulah TUHAN,
Yang Mahakudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan
Israel.” 16 Beginilah firman TUHAN, yang telah membuat
jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, 17 yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang,
juga tentara dan orang gagah--mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu--,
18
firman-Nya: ”Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu,
dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala! 19 Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru,
yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun
dan sungai-sungai di padang belantara. 20 Binatang hutan
akan memuliakan Aku, serigala dan burung unta, sebab
Aku telah membuat air memancar di padang gurun dan
sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum
umat pilihan-Ku; 21 umat yang telah Kubentuk bagi-Ku
akan memberitakan kemasyhuran-Ku.” 22 ”Sungguh, engkau tidak memanggil Aku, hai Yakub, dan engkau tidak
bersusah-susah karena Aku, hai Israel. 23 Engkau tidak
membawa domba korban bakaranmu bagi-Ku, dan tidak
memuliakan Aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian
atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. 24 Engkau
tidak membeli tebu wangi bagi-Ku dengan uang atau mengenyangkan Aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati Aku dengan dosamu, engkau menyusahi Aku dengan kesalahanmu. 25 Aku, Akulah Dia
yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku
sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. 26 Ingatkanlah
Aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar! 27 Bapa leluhurmu yang
pertama sudah berdosa, dan jurubicaramu telah memberontak terhadap Aku. 28 Jadi Aku terpaksa menajiskan
pemimpin-pemimpin tempat kudus, dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista.”

Tetapi sekarang, beginilah firman TUHAN yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai
Israel: ”Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku. 2 Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungaisungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau
berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan
nyala api tidak akan membakar engkau. 3 Sebab Akulah
TUHAN, Allahmu, Yang Mahakudus, Allah Israel, Juruselamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Syeba sebagai gantimu. 4 Oleh karena engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku
ini mengasihi engkau, maka Aku memberikan manusia
sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. 5 Janganlah takut, sebab Aku ini menyertai engkau, Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur,
dan Aku akan menghimpun engkau dari barat. 6 Aku akan
berkata kepada utara: Berikanlah! dan kepada selatan:
Janganlah tahan-tahan! Bawalah anak-anak-Ku laki-laki
dari jauh, dan anak-anak-Ku perempuan dari ujung-ujung
bumi, 7 semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku
yang Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang Kubentuk
dan yang juga Kujadikan!” 8 Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli
sekalipun ada telinganya! 9 Biarlah berhimpun bersamasama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul sukusuku bangsa! Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada
kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksisaksinya, supaya mereka nyata benar; biarlah orang men”Tetapi sekarang, dengarlah, hai Yakub, hamba-Ku,
dengarnya dan berkata: ”Benar demikian!” 10 ”Kamu ini- dan hai Israel, yang telah Kupilih! 2 Beginilah firman TUHAN
lah saksi-saksi-Ku,” demikianlah firman TUHAN, ”dan hambayang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak
Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya dari kandungan dan yang menolong engkau: Janganlah
kepada-Ku dan mengerti, bahwa Aku tetap Dia. Sebelum takut, hai hamba-Ku Yakub, dan hai Yesyurun, yang teAku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak lah Kupilih! 3 Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas
akan ada lagi. 11 Aku, Akulah TUHAN dan tidak ada ju- tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang
ruselamat selain dari pada-Ku. 12 Akulah yang memberita- kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturuhukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya nanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. 4 Mereka
allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksi- akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti
pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. 5 Yang satu akan
Ku,” demikianlah firman TUHAN, ”dan Akulah Allah. 13 Juga
seterusnya Aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat me- berkata: Aku kepunyaan TUHAN, yang lain akan menyelepaskan dari tangan-Ku; Aku melakukannya, siapakah but dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan
yang dapat mencegahnya?” 14 Beginilah firman TUHAN, menuliskan pada tangannya: Kepunyaan TUHAN, dan
Penebusmu, Yang Mahakudus, Allah Israel: ”Oleh karena akan menggelari dirinya dengan nama Israel.” 6 Beginilah
kamu Aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau mem- firman TUHAN, Raja dan Penebus Israel, TUHAN se-
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mesta alam: ”Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Allah selain dari pada-Ku. 7 Siapakah
seperti Aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepada-Ku! Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang
akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami! 8 Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah Kukabarkan dan Kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah
saksi-saksi-Ku! Adakah Allah selain dari pada-Ku? Tidak
ada Gunung Batu yang lain, tidak ada Kukenal!” 9 Orangorang yang membentuk patung, semuanya adalah kesiasiaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah
memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa; oleh karena itu mereka akan mendapat malu. 10 Siapakah yang
membentuk allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? 11 Sesungguhnya, semua pengikutnya akan
mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia
belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit
berdiri! Mereka akan gentar dan mendapat malu bersamasama. 12 Tukang besi membuatnya dalam bara api dan
menempanya dengan palu, ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan
lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum
air sehingga ia letih lesu. 13 Tukang kayu merentangkan
tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan
kapur merah; ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka, lalu ia memberi bentuk seorang
laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan,
dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. 14 Mungkin ia
menebang pohon-pohon aras atau ia memilih pohon saru
atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan, atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar. 15 Dan
kayunya menjadi kayu api bagi manusia, yang memakainya untuk memanaskan diri; lagipula ia menyalakannya
untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi allah lalu menyembah kepadanya; ia mengerjakannya
menjadi patung lalu sujud kepadanya. 16 Setengahnya dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging.
Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang; ia memanaskan diri sambil berkata: ”Ha, aku sudah menjadi panas, aku telah merasakan kepanasan api.”
17
Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi allah, menjadi
patung sembahannya; ia sujud kepadanya, ia menyembah
dan berdoa kepadanya, katanya: ”Tolonglah aku, sebab
engkaulah allahku!” 18 Orang seperti itu tidak mengetahui
apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya
tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami. 19 Tidak
ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan: ”Setengahnya sudah kubakar dalam api dan di atas baranya juga

sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian? Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering?” 20 Orang yang sibuk dengan abu belaka, disesatkan
oleh hatinya yang tertipu; ia tidak dapat menyelamatkan
jiwanya atau mengatakan: ”Bukankah dusta yang menjadi
peganganku?” 21 Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab
engkaulah hamba-Ku, hai Israel. Aku telah membentuk
engkau, engkau adalah hamba-Ku; hai Israel, engkau tidak
Kulupakan. 22 Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala
dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku,
sebab Aku telah menebus engkau! 23 Bersorak-sorailah, hai
langit, sebab TUHAN telah bertindak, bertempiksoraklah,
hai rahim bumi! Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai
gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya!
Sebab TUHAN telah menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungan-Nya dalam hal Israel. 24 Beginilah
firman TUHAN, Penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan; ”Akulah TUHAN, yang menjadikan
segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit,
yang menghamparkan bumi--siapakah yang mendampingi
Aku? -- 25 Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal
pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung; yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke
belakang, dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi
kebodohan; 26 Akulah yang menguatkan perkataan hambahamba-Ku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang
diberitakan utusan-utusan-Ku; yang berkata tentang Yerusalem: Baiklah ia didiami! dan tentang kota-kota Yehuda: Baiklah ia dibangun, Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya! 27 Akulah yang berkata kepada tubir
lautan: Jadilah kering, Aku mau mengeringkan sungaisungaimu! 28 Akulah yang berkata tentang Koresh: Dia
gembala-Ku; segala kehendak-Ku akan digenapinya dengan
mengatakan tentang Yerusalem: Baiklah ia dibangun! dan
tentang Bait Suci: Baiklah diletakkan dasarnya!”
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Beginilah firman TUHAN: ”Inilah firman-Ku kepada
orang yang Kuurapi, kepada Koresh yang tangan kanannya Kupegang supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa
di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup: 2 Aku sendiri hendak berjalan
di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. 3 Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan
yang tersembunyi, supaya engkau tahu, bahwa Akulah
TUHAN, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. 4 Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel, pilihanKu, maka Aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. 5 Akulah
TUHAN dan tidak ada yang lain; kecuali Aku tidak ada
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Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun eng- lian yang terluput di antara bangsa-bangsa! Tiada berpekau tidak mengenal Aku, 6 supaya orang tahu dari terbit- ngetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu
nya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang dan yang berdoa kepada allah yang tidak dapat menyelalain di luar Aku. Akulah TUHAN dan tidak ada yang lain, matkan. 21 Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu,
7
yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang ya, biarlah mereka berunding bersama-sama: Siapakah
menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang; yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala, dan memAkulah TUHAN yang membuat semuanya ini. 8 Hai langit, beritahukannya dari sejak dahulu? Bukankah Aku, TUHAN?
teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain dari pada-Ku!
mencurahkannya! Baiklah bumi membukakan diri dan Allah yang adil dan Juruselamat, tidak ada yang lain kebertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya cuali Aku! 22 Berpalinglah kepada-Ku dan biarkanlah dikeadilan! Akulah TUHAN yang menciptakan semuanya rimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi! Sebab Akulah
ini.” 9 Celakalah orang yang berbantah dengan Pembentuk- Allah dan tidak ada yang lain. 23 Demi Aku sendiri Aku
nya; dia tidak lain dari beling periuk saja! Adakah tanah telah bersumpah, dari mulut-Ku telah keluar kebenaran,
liat berkata kepada pembentuknya: ”Apakah yang kau- suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali: dan semua
buat?” atau yang telah dibuatnya: ”Engkau tidak punya orang akan bertekuk lutut di hadapan-Ku, dan akan bertangan!” 10 Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya: sumpah setia dalam segala bahasa, 24 sambil berkata: Ke”Apakah yang kauperanakkan?” dan kepada ibunya: ”Apa- adilan dan kekuatan hanya ada di dalam TUHAN. Semua
kah yang kaulahirkan?” 11 Beginilah firman TUHAN, Yang orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan
Mahakudus, Allah dan Pembentuk Israel: ”Kamukah yang datang kepada-Nya dan mendapat malu, 25 tetapi seluruh
mengajukan pertanyaan kepada-Ku mengenai anak-anak- keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di
Ku, atau memberi perintah kepada-Ku mengenai yang di- dalam TUHAN.”
buat tangan-Ku? 12 Akulah yang menjadikan bumi dan
yang menciptakan manusia di atasnya; tangan-Kulah yang
Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah dimembentangkan langit, dan Akulah yang memberi perrebahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas bina13
intah kepada seluruh tentaranya.
Akulah yang mengtang, di atas hewan; yang pernah kamu arak, sekarang
gerakkan Koresh untuk maksud penyelamatan, dan Aku
telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah,
akan meratakan segala jalannya; dialah yang akan memba- 2
yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewangun kota-Ku dan yang akan melepaskan orang-orang-Ku
dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan dan
yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa
mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. 3 ”Dengarkanlah
suap,” firman TUHAN semesta alam. 14 Beginilah firman
Aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang
TUHAN: ”Hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari
masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang
Etiopia dan orang-orang Syeba, orang-orang yang tinggi
Kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang
perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepuKujunjung sejak dari rahim. 4 Sampai masa tuamu Aku
nyaanmu, mereka akan berjalan di belakangmu dengan
tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu Aku mengdirantai; mereka akan sujud kepadamu dan akan memgendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau mebujuk engkau, katanya: Hanya di tengah-tengahmu ada
nanggung kamu terus; Aku mau memikul kamu dan meAllah, dan tidak ada yang lain; di samping Dia tidak ada
nyelamatkan
kamu. 5 Kepada siapakah kamu hendak meAllah! 15 Sungguh, Engkau Allah yang menyembunyikan
nyamakan
Aku,
hendak membandingkan dan mengumpadiri, Allah Israel, Juruselamat. 16 Tetapi tukang-tukang
makan Aku, sehingga kami sama? 6 Orang mengeluarkan
berhala harus mundur dengan penuh noda, semuanya akan
emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak demendapat malu dan kena noda juga. 17 Sedangkan Israel
ngan dacing, mereka mengupah tukang emas untuk memdiselamatkan oleh TUHAN dengan keselamatan yang selamabuat allah dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya,
lamanya; kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan
juga sujud kepadanya! 7 Mereka mengangkatnya ke atas
kena noda sampai selamanya dan seterusnya.” 18 Sebab bebahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya; di
ginilah firman TUHAN, yang menciptakan langit, --Dialah
situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya.
Allah--yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang
Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab
menegakkannya, --dan Ia menciptakannya bukan supaya
dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya.
kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami--:”Akulah 8
Ingatlah hal itu dan jadilah malu, pertimbangkanlah daTUHAN dan tidak ada yang lain. 19 Tidak pernah Aku
lam hati, hai orang-orang pemberontak! 9 Ingatlah halberkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap.
hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya AkuTidak pernah Aku menyuruh keturunan Yakub untuk menlah Allah dan tidak ada yang lain, Akulah Allah dan ticari Aku dengan sia-sia! Aku, TUHAN, selalu berkata bedak ada yang seperti Aku, 10 yang memberitahukan dari
nar, selalu memberitakan apa yang lurus.” 20 ”Berhimpunlah
mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala
dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekaapa yang belum terlaksana, yang berkata: Keputusan-
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Ku akan sampai, dan segala kehendak-Ku akan Kulaksanakan, 11 yang memanggil burung buas dari timur, dan
orang yang melaksanakan putusan-Ku dari negeri yang
jauh. Aku telah mengatakannya, maka Aku hendak melangsungkannya, Aku telah merencanakannya, maka Aku
hendak melaksanakannya. 12 Dengarkanlah Aku hai orangorang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran: 13 Keselamatan yang dari pada-Ku tidak jauh lagi,
sebab Aku telah mendekatkannya dan kelepasan yang Kuberikan tidak bertangguh lagi; Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagungan-Ku kepada Israel.”

penjuru langit, yang menilik bintang-bintang dan yang
pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan
terjadi atasmu! 14 Sesungguhnya, mereka sebagai jerami
yang dibakar api; mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api; api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiang! 15 Demikianlah
faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu, yang telah kaurepotkan dari sejak kecilmu; masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan, tidak ada yang
dapat menyelamatkan engkau.
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Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub,
yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang
puteri Babel! Duduklah di tanah dengan tidak bertakhta, adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama
hai puteri Kasdim! Sebab engkau tidak akan disebutkan TUHAN dan mengakui Allah Israel--tetapi bukan dengan
lagi manis dan genit. 2 Ambillah batu kilangan dan gili- sungguh-sungguh dan dengan tulus hati-- 2 bahkan mereka
nglah tepung, bukalah kerudungmu; angkatlah sarungmu, menyebutkan dirinya menurut kota kudus dan mereka bersingkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai! 3 Biarlah topang kepada Allah Israel, TUHAN semesta alam namaauratmu tersingkap dan aibmu kelihatan! Aku akan meng- Nya; 3 firman TUHAN: ”Hal-hal yang terjadi di masa yang
adakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorangpun, lampau telah Kuberitahukan dari sejak dahulu, Aku telah
4
kata Penebus kami, TUHAN semesta alam nama-Nya, mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian
Yang Mahakudus, Allah Israel. 5 Duduklah dengan ber- dengan sekonyong-konyong Aku melaksanakannya juga dan
diam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai puteri Ka- semuanya itu sudah menjadi kenyataan. 4 Oleh karena Aku
sdim! Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas tahu, bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkerajaan-kerajaan. 6 Aku tadinya murka terhadap umat- kepala batu, 5 maka Aku memberitahukannya kepadamu
Ku, menajiskan milik pusaka-Ku, dan menyerahkannya ke dari sejak dahulu; sebelum hal itu menjadi kenyataan, Aku
dalam tanganmu; dan engkau tidak menaruh belas kasihan mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu ke- kata: Berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku
pada orang yang tua. 7 Katamu tadinya: ”Untuk selama- dan patung tuanganku yang memerintahkannya. 6 Engkau
lamanya aku tetap menjadi ratu!” sedang engkau tidak telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau hamenyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. rus melihatnya; tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya?
8
Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak
Oleh sebab itu, dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanjamanja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kaukedalam hatimu: ”Tiada yang lain di sampingku! Aku tidak tahui. 7 Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan
akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah!” 9 Kedua dari sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendehal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata, pada ngarnya, supaya jangan engkau berkata: Memang aku tesatu hari juga. Kepunahan dan kejandaan dengan sepe- lah mengetahuinya! 8 Engkau tidak mendengarnya ataunuhnya akan menimpa engkau, sekalipun banyak sihirmu pun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari
dan sangat kuat manteramu. 10 Engkau tadinya merasa sejak dahulu; tetapi Aku telah mengetahui, bahwa engaman dalam kejahatanmu, katamu: ”Tiada yang melihat kau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang meaku!” Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang nyebutkan engkau: pemberontak sejak dari kandungan.
menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam ha- 9 Oleh karena nama-Ku Aku menahan amarah-Ku dan oleh
timu: ”Tiada yang lain di sampingku!” 11 Tetapi mala- karena kemasyhuran-Ku Aku mengasihani engkau, sehingga
petaka akan menimpa engkau, engkau tidak tahu mem- Aku tidak melenyapkan engkau. 10 Sesungguhnya, Aku
pergunakan jampimu terhadapnya; bencana akan jatuh telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak,
atasmu, engkau tidak sanggup menampiknya dengan mem- tetapi Aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsapersembahkan korban; kebinasaan akan menimpa engkau raan. 11 Aku akan melakukannya oleh karena Aku, ya
dengan sekonyong-konyong, yang tidak terduga olehmu. oleh karena Aku sendiri, sebab masakan nama-Ku akan
12
Bertahan sajalah dengan segala manteramu dan sihirmu dinajiskan? Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku
yang banyak itu, yang telah kaurepotkan dari sejak ke- kepada yang lain!” 12 ”Dengarkanlah Aku, hai Yakub, dan
cilmu; mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, engkau Israel yang Kupanggil! Akulah yang tetap sama,
mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. 13 Engkau Akulah yang terdahulu, Akulah juga yang terkemudian!
telah payah karena banyaknya nasihat! Biarlah tampil dan 13 Tangan-Ku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan
menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala kanan-Ku membentangkan langit. Ketika Aku menyebut
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namanya, semuanya bermunculan. 14 Berhimpunlah kamu
sekalian dan dengarlah! Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi TUHAN
akan melaksanakan kehendak TUHAN terhadap Babel dan
menunjukkan kekuatan tangan TUHAN kepada orang Kasdim. 15 Aku, Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga, Akulah yang mendatangkan dia, dan
segala usahanya akan berhasil. 16 Mendekatlah kepadaKu, dengarlah ini: Dari dahulu tidak pernah Aku berkata dengan sembunyi dan pada waktu hal itu terjadi
Aku ada di situ.” Dan sekarang, Tuhan ALLAH mengutus
aku dengan Roh-Nya. 17 Beginilah firman TUHAN, Penebusmu, Yang Mahakudus, Allah Israel: ”Akulah TUHAN,
Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus
kautempuh. 18 Sekiranya engkau memperhatikan perintahperintah-Ku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai
yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus
berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak
pernah berhenti, 19 maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya; nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanKu.” 20 Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim! Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal
ini! Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi! Katakanlah:
”TUHAN telah menebus Yakub, hamba-Nya!” 21 Mereka
tidak menderita haus, ketika Ia memimpin mereka melalui
tempat-tempat yang tandus; Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka; Ia membelah gunung batu, maka
memancarlah air. 22 ”Tidak ada damai sejahtera bagi orangorang fasik!” firman TUHAN.
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Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah,
hai bangsa-bangsa yang jauh! TUHAN telah memanggil aku sejak dari kandungan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. 2 Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangan-Nya. Ia telah membuat aku menjadi
anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panah-Nya. 3 Ia berfirman kepadaku: ”Engkau
adalah hamba-Ku, Israel, dan olehmu Aku akan menyatakan keagungan-Ku.” 4 Tetapi aku berkata: ”Aku telah
bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan
kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna; namun, hakku
terjamin pada TUHAN dan upahku pada Allahku.” 5 Maka
sekarang firman TUHAN, yang membentuk aku sejak dari
kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepada-Nya, dan supaya Israel dikumpulkan
kepada-Nya--maka aku dipermuliakan di mata TUHAN,
dan Allahku menjadi kekuatanku--,firman-Nya: 6 ”Terlalu
sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk
menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan
orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi Aku
akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa
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supaya keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke ujung
bumi.” 7 Beginilah firman TUHAN, Penebus Israel, Allahnya yang Mahakudus, kepada dia yang dihinakan orang,
kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba
penguasa-penguasa: ”Raja-raja akan melihat perbuatanKu, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar
akan sujud menyembah, oleh karena TUHAN yang setia
oleh karena Yang Mahakudus, Allah Israel, yang memilih
engkau.” 8 Beginilah firman TUHAN: ”Pada waktu Aku
berkenan, Aku akan menjawab engkau, dan pada hari
Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau; Aku
telah membentuk dan memberi engkau, menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah
sunyi sepi, 9 untuk mengatakan kepada orang-orang yang
terkurung: Keluarlah! kepada orang-orang yang ada di
dalam gelap: Tampillah! Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan
di segala bukit gundulpun tersedia rumput bagi mereka.
10
Mereka tidak menjadi lapar atau haus; angin hangat dan
terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab Penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun
mereka ke dekat sumber-sumber air. 11 Aku akan membuat
segala gunung-Ku menjadi jalan dan segala jalan raya-Ku
akan Kuratakan. 12 Lihat, ada orang yang datang dari
jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah
Sinim.” 13 Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah,
hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gununggunung! Sebab TUHAN menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orang-Nya yang tertindas. 14 Sion berkata:
”TUHAN telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku.” 15 Dapatkah seorang perempuan melupakan
bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan
melupakan engkau. 16 Lihat, Aku telah melukiskan engkau di telapak tangan-Ku; tembok-tembokmu tetap di ruang mata-Ku. 17 Orang-orang yang membangun engkau
datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan
merusak engkau meninggalkan engkau. 18 Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman TUHAN, sungguh, mereka semua akan kaupakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kaulilitkan,
seperti yang dilakukan pengantin perempuan. 19 Sebab
tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi dan negerimu yang dirombak, sungguh, sekarang terlalu sempit
untuk sekian banyak pendudukmu dan orang-orang yang
mau menelan engkau akan menjauh. 20 Malahan, anakanakmu yang kausangka hilang akan berkata kepadamu:
”Tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisihlah, supaya
aku dapat diam di situ!” 21 Maka engkau akan berkata
dalam hatimu: ”Siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi
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anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya, aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka
ini, dari manakah datangnya?” 22 Beginilah firman Tuhan
ALLAH: ”Lihat, Aku akan mengangkat tangan-Ku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiKu untuk suku-suku bangsa, maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. 23 Maka raja-raja
akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu
kakimu. Maka engkau akan mengetahui, bahwa Akulah
TUHAN, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan
Aku tidak akan mendapat malu.” 24 Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan atau dapatkah lolos tawanan
orang gagah? 25 Sungguh, beginilah firman TUHAN: ”Tawanan pahlawanpun dapat direbut kembali, dan jarahan
orang gagah dapat lolos, sebab Aku sendiri akan melawan
orang yang melawan engkau dan Aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. 26 Aku akan memaksa orangorang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri,
dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti
orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat
manusia mengetahui, bahwa Aku, TUHAN, adalah Juruselamatmu dan Penebusmu, Yang Mahakuat, Allah Yakub.”
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Beginilah firman TUHAN: ”Di manakah gerangan
surat cerai ibumu tanda Aku telah mengusir dia? Atau
kepada siapakah di antara penagih hutang-Ku Aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. 2 Mengapa ketika Aku datang
tidak ada orang, dan ketika Aku memanggil tidak ada yang
menjawab? Mungkinkah tangan-Ku terlalu pendek untuk
membebaskan atau tidak adakah kekuatan pada-Ku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardik-Ku Aku
mengeringkan laut, Aku membuat sungai-sungai menjadi
padang gurun; ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada
air dan mati kehausan. 3 Aku mengenakan pakaian kelam
kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung.”
4
Tuhan ALLAH telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi
semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi
Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti
seorang murid. 5 Tuhan ALLAH telah membuka telingaku,
dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang.
6
Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut
janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika
aku dinodai dan diludahi. 7 Tetapi Tuhan ALLAH menolong aku; sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu
aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu
karena aku tahu, bahwa aku tidak akan mendapat malu.
8
Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah

yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil
bersama-sama! Siapakah lawanku berperkara? Biarlah
ia mendekat kepadaku! 9 Sesungguhnya, Tuhan ALLAH
menolong aku; siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya, mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang; ngengat akan memakan
mereka. 10 Siapa di antaramu yang takut akan TUHAN
dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama TUHAN dan bersandar kepada Allahnya! 11 Sesungguhnya, kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah
ke dalam nyala apimu, dan ke tengah-tengah panah-panah
api yang telah kamu pasang! Oleh tangan-Kulah hal itu
akan terjadi atasmu; kamu akan berbaring di tempat siksaan.
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Dengarkanlah Aku, hai kamu yang mengejar apa
yang benar, hai kamu yang mencari TUHAN! Pandanglah
gunung batu yang dari padanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang dari padanya kamu tergali. 2 Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sara
yang melahirkan kamu; ketika Abraham seorang diri, Aku
memanggil dia, lalu Aku memberkati dan memperbanyak
dia. 3 Sebab TUHAN menghibur Sion, menghibur segala
reruntuhannya; Ia membuat padang gurunnya seperti taman
Eden dan padang belantaranya seperti taman TUHAN.
Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. 4 Perhatikanlah suara-Ku, hai
bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepada-Ku, hai sukusuku bangsa! Sebab pengajaran akan keluar dari padaKu dan hukum-Ku sebagai terang untuk bangsa-bangsa.
5
Dalam sekejap mata keselamatan yang dari pada-Ku akan
dekat, kelepasan yang Kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaan-Ku Aku akan memerintah bangsa-bangsa;
kepada-Kulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganKu mereka harapkan. 6 Arahkanlah matamu ke langit dan
lihatlah ke bumi di bawah; sebab langit lenyap seperti
asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang
dan penduduknya akan mati seperti nyamuk; tetapi kelepasan yang Kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya,
dan keselamatan yang dari pada-Ku tidak akan berakhir.
7
Dengarkanlah Aku, hai kamu yang mengetahui apa yang
benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaran-Ku dalam
hatimu! Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia dan
janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. 8 Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian dan
gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu
domba; tetapi keselamatan yang dari pada-Ku akan tetap untuk selama-lamanya dan kelepasan yang Kuberikan
akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. 9 Terjagalah,
terjagalah! Kenakanlah kekuatan, hai tangan TUHAN!
Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala! Bukankah Engkau yang mere-
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mukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? 10 Bukankah
rangpun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk
Engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang lagi ke dalammu. 2 Kebaskanlah debu dari padamu, bahebat? yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, su- ngunlah, hai Yerusalem yang tertawan! Tanggalkanlah
paya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? ikatan-ikatan dari lehermu, hai puteri Sion yang terta11
Maka orang-orang yang dibebaskan TUHAN akan pu- wan! 3 Sebab beginilah firman TUHAN: Kamu dijual tanpa
lang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang su- pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran
kacita abadi meliputi mereka; kegirangan dan sukacita juga. 4 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Dahulu
akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. umat-Ku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ seba12
Akulah, Akulah yang menghibur kamu. Siapakah eng- gai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan.
kau maka engkau takut terhadap manusia yang memang 5 Tetapi sekarang, apakah lagi urusan-Ku di sini? demiakan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti kianlah firman TUHAN. Umat-Ku sudah dirampas begitu
rumput, 13 sehingga engkau melupakan TUHAN yang men- saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri,
jadikan engkau, yang membentangkan langit dan mele- demikianlah firman TUHAN, dan nama-Ku terus dihujat
takkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepan- sepanjang hari. 6 Sebab itu umat-Ku akan mengenal namajang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, Ku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa Akuapabila ia bersiap-siap memusnahkan? Di manakah ge- lah Dia yang berbicara, ya Aku! 7 Betapa indahnya kelirangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? 14 Dia hatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa beyang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan; ia ti- rita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan
dak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan ke- kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkurangan makanan. 15 Sebab Akulah TUHAN, Allahmu, kata kepada Sion: ”Allahmu itu Raja!” 8 Dengarlah suyang mengharubirukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya
ara orang-orang yang mengawal engkau: mereka bersamaribut, --TUHAN semesta alam nama-Nya. 16 Aku menaruh sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri
firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan eng- mereka melihat bagaimana TUHAN kembali ke Sion. 9 Bergembiralah,
kau dalam naungan tangan-Ku, supaya Aku kembali mem- bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusabentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan ber- lem! Sebab TUHAN telah menghibur umat-Nya, telah mekata kepada Sion: Engkau adalah umat-Ku! 17 Terjagalah, nebus Yerusalem. 10 TUHAN telah menunjukkan tanganterjagalah, bangunlah, hai Yerusalem, hai engkau yang te- Nya yang kudus di depan mata semua bangsa; maka selah meminum dari tangan TUHAN isi piala kehangatan gala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita.
murka-Nya, engkau yang telah meminum, menghirup ha- 11 Menjauhlah, menjauhlah! Keluarlah dari sana! Jangabis isi cangkir yang memusingkan! 18 Dari semua anak- nlah engkau kena kepada yang najis! Keluarlah dari tengahanak yang dilahirkannya tidak ada yang membimbing dia tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengdan dari semua anak-anak yang dibesarkannya tidak ada angkat perkakas rumah TUHAN! 12 Sungguh, kamu tidak
yang memegang tangannya. 19 Kedua hal ini telah me- akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan,
nimpa engkau--siapakah yang akan turut berdukacita de- sebab TUHAN akan berjalan di depanmu, dan Allah Isngan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan rael akan menjadi penutup barisanmu. 13 Sesungguhnya,
pedang--siapakah yang akan menghibur engkau? 20 Anak- hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung
anakmu sudah terlentang kelesuan di semua ujung jalan se- dan dimuliakan. 14 Seperti banyak orang akan tertegun
perti lembu hutan kena jaring; mereka diliputi kehangatan melihat dia--begitu buruk rupanya, bukan seperti manumurka TUHAN dan hardik Allahmu. 21 Sebab itu, dengar- sia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi-lah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, 15 demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa,
tetapi bukan karena anggur! 22 Beginilah firman Tuhanmu, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia; sebab
TUHAN, Allahmu yang memperjuangkan perkara umat- apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka
Nya: ”Sesungguhnya, Aku mengambil dari tanganmu pi- lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka paala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir keha- hami.
ngatan murka-Ku tidak akan kauminum lagi, 23 tetapi Aku
akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engSiapakah yang percaya kepada berita yang kami dekau, orang yang tadinya berkata kepadamu: Tunduklah,
ngar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan TUHAN disupaya kami lewat menginjak kamu! Maka engkau merennyatakan? 2 Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan TUHAN
tangkan punggungmu serata tanah dan sebagai jalan bagi
dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan
orang yang lewat dari atasnya.”
semaraknyapun tidak ada sehingga kita memandang dia,
dan rupapun tidak, sehingga kita menginginkannya. 3 Ia
Terjagalah, terjagalah! Kenakanlah kekuatanmu se- dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaperti pakaian, hai Sion! Kenakanlah pakaian kehormata- raan dan yang biasa menderita kesakitan; ia sangat dihina,
nmu, hai Yerusalem, kota yang kudus! Sebab tidak seo- sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi
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kitapun dia tidak masuk hitungan. 4 Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena
tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5 Tetapi dia tertikam
oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilurbilurnya kita menjadi sembuh. 6 Kita sekalian sesat seperti
domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri,
tetapi TUHAN telah menimpakan kepadanya kejahatan
kita sekalian. 7 Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri
ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba
yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang
kelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia
tidak membuka mulutnya. 8 Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang
memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orangorang hidup, dan karena pemberontakan umat-Ku ia kena
tulah. 9 Orang menempatkan kuburnya di antara orangorang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahatpenjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu
tidak ada dalam mulutnya. 10 Tetapi TUHAN berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak
TUHAN akan terlaksana olehnya. 11 Sesudah kesusahan
jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas; dan
hamba-Ku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. 12 Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan
memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontakpemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang
dan berdoa untuk pemberontak-pemberon

nama-Nya; yang menjadi Penebusmu ialah Yang Mahakudus, Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. 6 Sebab
seperti isteri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati
TUHAN memanggil engkau kembali; masakan isteri dari
masa muda akan tetap ditolak? firman Allahmu. 7 Hanya
sesaat lamanya Aku meninggalkan engkau, tetapi karena
kasih sayang yang besar Aku mengambil engkau kembali.
8
Dalam murka yang meluap Aku telah menyembunyikan
wajah-Ku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam
kasih setia abadi Aku telah mengasihani engkau, firman
TUHAN, Penebusmu. 9 Keadaan ini bagi-Ku seperti pada
zaman Nuh: seperti Aku telah bersumpah kepadanya bahwa
air bah tidak akan meliputi bumi lagi, demikianlah Aku telah bersumpah bahwa Aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. 10 Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang,
tetapi kasih setia-Ku tidak akan beranjak dari padamu
dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang, firman
TUHAN, yang mengasihani engkau. 11 Hai yang tertindas,
yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan! Sesungguhnya, Aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam
dan dasar-dasarmu dari batu nilam. 12 Aku akan membuat
kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintupintu gerbangmu dari batu manikam merah dan segenap
tembok perbatasanmu dari batu permata. 13 Semua anakmu
akan menjadi murid TUHAN, dan besarlah kesejahteraan
mereka; 14 engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah
lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab
ia tidak akan mendekat kepadamu. 15 Apabila orang menyerbu, itu bukanlah dari pada-Ku; siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. 16 Sesungguhnya,
Akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus
api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya, tetapi Akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. 17 Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan
Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah
engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hambamelahirkan! Bergembiralah dengan sorak-sorai dan mehamba TUHAN dan kebenaran yang mereka terima dari
mekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit
pada-Ku, demikianlah firman TUHAN.
bersalin! Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak dari pada yang bersuami, firman
TUHAN. 2 Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangAyo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghemat- lah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marinya; panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah lah! Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makakokoh-kokoh patok-patokmu! 3 Sebab engkau akan meng- nlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran! 2 Mengapakah
embang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan mem- kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti,
peroleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota- dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengekota yang sunyi. 4 Janganlah takut, sebab engkau tidak nyangkan? Dengarkanlah Aku maka kamu akan memakan
akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling leengkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan me- zat. 3 Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku;
lupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat dengarkanlah, maka kamu akan hidup! Aku hendak menglagi aib kejandaanmu. 5 Sebab yang menjadi suamimu ia- ikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia
lah Dia yang menjadikan engkau, TUHAN semesta alam yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud. 4 Sesungguhnya,
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23. YESAYA

Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, hamba-Nya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan timenjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa; dak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjian5
sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang ti- Ku, 7 mereka akan Kubawa ke gunung-Ku yang kudus dan
dak kaukenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan Kuberi kesukaan di rumah doa-Ku. Aku akan berakan berlari kepadamu, oleh karena TUHAN, Allahmu, kenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban
dan karena Yang Mahakudus, Allah Israel, yang menga- sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahgungkan engkau. 6 Carilah TUHAN selama Ia berkenan di- Ku, sebab rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi setemui; berserulah kepada-Nya selama Ia dekat! 7 Baiklah gala bangsa. 8 Demikianlah firman Tuhan ALLAH yang
orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat me- menghimpun orang-orang Israel yang terbuang: Aku akan
ninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali kepada TUHAN,
menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan
maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, se- kepada orang-orangnya yang telah terhimpun.” 9 Hai segala
bab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. 8 Sebab binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datarancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bu- nglah untuk makan! 10 Sebab pengawal-pengawal umatkanlah jalan-Ku, demikianlah firman TUHAN. 9 Seperti Ku adalah orang-orang buta, mereka semua tidak tahu
tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan- apa-apa; mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak
Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku dari rancanganmu. tahu menyalak; mereka berbaring melamun dan suka tidur
10
Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan ti- saja; 11 anjing-anjing pelahap, yang tidak tahu kenyang.
dak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat- Dan orang-orang itulah gembala-gembala, yang tidak danya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, membe- pat mengerti! Mereka semua mengambil jalannya senrikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang diri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali.
mau makan, 11 demikianlah firman-Ku yang keluar dari 12 ”Datanglah,” kata mereka, ”aku akan mengambil angmulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia- gur, baiklah kita minum arak banyak-banyak; besok akan
sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, sama seperti hari ini, dan lebih hebat lagi!”
dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.
12
Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan
Orang benar binasa, dan tidak ada seorangpun yang
akan dihantarkan dengan damai; gunung-gunung serta bukitmemperhatikannya; orang-orang saleh tercabut nyawanya,
bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu,
dan tidak ada seorangpun yang mengindahkannya; sungdan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk taguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa
13
ngan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon saorang benar 2 dan ia masuk ke tempat damai; orang-orang
nobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon
yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas
murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi
tempat tidurnya. 3 Tetapi kamu, mendekatlah kamu ke
TUHAN, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap.
mari, hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir, hai
keturunan orang yang berzinah dan perempuan sundal!
Beginilah firman TUHAN: Taatilah hukum dan te- 4 Tentang siapakah kamu berkelakar, terhadap siapakah
gakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang ke- kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengselamatan yang dari pada-Ku, dan keadilan-Ku akan di- ejeknya? Bukankah kamu ini anak-anak pemberontak, kenyatakan. 2 Berbahagialah orang yang melakukannya, dan turunan pendusta, 5 hai orang-orang yang terbakar oleh
anak manusia yang berpegang kepadanya: yang memeli- hawa nafsu dekat pohon-pohon keramat, di bawah setiap
hara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang me- pohon yang rimbun, hai orang-orang yang menyembelih
nahan diri dari setiap perbuatan jahat. 3 Janganlah orang anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit
asing yang menggabungkan diri kepada TUHAN berkata: batu. 6 Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai,
”Sudah tentu TUHAN hendak memisahkan aku dari pada dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu; kepada
umat-Nya”; dan janganlah orang kebiri berkata: ”Sesung- mereka juga engkau mengunjukkan korban curahan, dan
guhnya, aku ini pohon yang kering.” 4 Sebab beginilah firman mempersembahkan korban sajian. Masakan Aku sabar
TUHAN: ”Kepada orang-orang kebiri yang memelihara akan hal itu? 7 Engkau menaruh petiduranmu di atas guhari-hari Sabat-Ku dan yang memilih apa yang Kukehen- nung yang tinggi dan menjulang dan ke atas gunung itu
daki dan yang berpegang kepada perjanjian-Ku, 5 kepada juga engkau naik untuk mempersembahkan korban semmereka akan Kuberikan dalam rumah-Ku dan di lingkungan belihan. 8 Engkau telah menaruh lambang berhalamu di
tembok-tembok kediaman-Ku suatu tanda peringatan dan ambang pintu masuk rumahmu, ya, engkau telah meningnama--itu lebih baik dari pada anak-anak lelaki dan perempuangalkan Aku dan menelanjangi dirimu, engkau telah mena-,suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan Kube- iki petiduranmu dan telah melebarkannya; engkau telah
rikan kepada mereka. 6 Dan orang-orang asing yang meng- mengadakan janji dengan beberapa orang yang kauingini
gabungkan diri kepada TUHAN untuk melayani Dia, un- untuk tidur bersama-sama mereka dan engkau memandatuk mengasihi nama TUHAN dan untuk menjadi hamba- ngi lingga. 9 Engkau datang menghadap Molokh dengan
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membawa minyak dan banyak-banyak wangi-wangian; eng- nya juga?” Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau makau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh, dan sam- sih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak
pai ke bawah di dunia orang mati. 10 Oleh perjalananmu semua buruhmu. 4 Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil
yang jauh engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju deberkata: ”Tidak ada harapan!” Engkau mendapat keku- ngan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi le- perti sekarang ini suaramu tidak akan didengar di tempat
mah. 11 Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, tinggi. 5 Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang Kukehensehingga engkau berdusta dan tidak mengingat Aku atau daki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau
memberi perhatian kepada-Ku? Bukankah karena Aku menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan
membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh
kepada-Ku! 12 Aku akan menyebutkan kesalehanmu dan itukah yang kausebutkan berpuasa, mengadakan hari yang
segala perbuatanmu, tetapi semuanya itu tidak akan ber- berkenan pada TUHAN? 6 Bukan! Berpuasa yang Kukeguna bagimu: 13 apabila engkau berteriak, biarlah berhala- hendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu
berhalamu melepaskan engkau! Mereka semua akan ditiup kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau
angin, akan diterbangkan hembusan nafas. Tetapi orang memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan seyang berlindung kepada-Ku akan mewarisi negeri dan akan tiap kuk, 7 supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi
memiliki gunung-Ku yang kudus. 14 Ada yang berkata: orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang mis”Bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu kin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat
sandungan dari jalan umat-Ku!” 15 Sebab beginilah firman orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan
Yang Mahatinggi dan Yang Mahamulia, yang bersemayam tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri!
untuk selamanya dan Yang Mahakudus nama-Nya: ”Aku 8 Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar
bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi dan lukamu akan pulih dengan segera; kebenaran menjadi
juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, barisan depanmu dan kemuliaan TUHAN barisan belakauntuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah ngmu. 9 Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan
hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang re- TUHAN akan menjawab, engkau akan berteriak minta
muk. 16 Sebab bukan untuk selama-lamanya Aku hendak tolong dan Ia akan berkata: Ini Aku! Apabila engkau
berbantah, dan bukan untuk seterusnya Aku hendak murka, tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak
supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapan- lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah,
Ku, padahal Akulah yang membuat nafas kehidupan. 17 Aku 10 apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa
murka karena kesalahan kelobaannya, Aku menghajar dia, yang kauinginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang
menyembunyikan wajah-Ku dan murka, tetapi dengan mur- tertindas maka terangmu akan terbit dalam gelap dan ketad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. 18 Aku te- gelapanmu akan seperti rembang tengah hari. 11 TUHAN
lah melihat segala jalannya itu, tetapi Aku akan menyem- akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan
buhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekudia dengan penghiburan; juga pada bibir orang-orangnya atanmu; engkau akan seperti taman yang diairi dengan
yang berkabung 19 Aku akan menciptakan puji-pujian. Da- baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecemai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi wakan. 12 Engkau akan membangun reruntuhan yang sumereka yang dekat--firman TUHAN--Aku akan menyem- dah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang dilebuhkan dia! 20 Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut takkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan
yang berombak-ombak sebab tidak dapat tetap tenang, ”yang memperbaiki tembok yang tembus”, ”yang membedan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. 21 Tiada tulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni”. 13 Apabila
damai bagi orang-orang fasik itu,” firman Allahku.
engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus-Ku; apabila engkau
menyebutkan hari Sabat ”hari kenikmatan”, dan hari kuSerukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan! Nyadus TUHAN ”hari yang mulia”; apabila engkau menghorringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah
matinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan
kepada umat-Ku pelanggaran mereka dan kepada kaum kedengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong ko2
turunan Yakub dosa mereka! Memang setiap hari mereka
song, 14 maka engkau akan bersenang-senang karena TUHAN,
mencari Aku dan suka untuk mengenal segala jalan-Ku.
dan Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukitSeperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak
bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan; Aku akan
meninggalkan hukum Allahnya mereka menanyakan Aku
memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa
tentang hukum-hukum yang benar, mereka suka mendeleluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya.
3
kat menghadap Allah, tanyanya: ”Mengapa kami berpuasa dan Engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa
Sesungguhnya, tangan TUHAN tidak kurang pankami merendahkan diri dan Engkau tidak mengindahkan-
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jang untuk menyelamatkan, dan pendengaran-Nya tidak
kurang tajam untuk mendengar; 2 tetapi yang merupakan
pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala
dosamu. 3 Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu
oleh kejahatan; mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu
menyebut-nyebut kecurangan. 4 Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang
menghakimi dengan alasan teguh; orang mengandalkan
kesia-siaan dan mengucapkan dusta, orang mengandung
bencana dan melahirkan kelaliman. 5 Mereka menetaskan
telur ular beludak, dan menenun sarang laba-laba; siapa
yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. 6 Sarang
yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai
kain; perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan
yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka.
7
Mereka segera melakukan kejahatan, dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah; rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan ke mana
saja mereka pergi mereka meninggalkan kebinasaan dan
keruntuhan. 8 Mereka tidak mengenal jalan damai, dan
dalam jejak mereka tidak ada keadilan; mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. 9 Sebab itu keadilan
tetap jauh dari pada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya
kegelapan belaka, menanti-nantikan cahaya, tetapi kami
berjalan dalam kekelaman. 10 Kami meraba-raba dinding
seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata; kami tersandung di waktu tengah hari seperti
di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati.
11
Kami sekalian meraung seperti beruang; suara kami redup seperti suara burung merpati; kami menanti-nantikan
keadilan, tetapi tidak ada, menanti-nantikan keselamatan,
tetapi tetap jauh dari kami. 12 Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu dan dosa kami bersaksi melawan kami; sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami: 13 kami
telah memberontak dan mungkir terhadap TUHAN, dan
berbalik dari mengikuti Allah kami, kami merancangkan
pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam
hati dan melahirkannya dalam kata-kata. 14 Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh,
sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. 15 Dengan demikian kebenaran telah
hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi
korban rampasan. Tetapi TUHAN melihatnya, dan adalah jahat di mata-Nya bahwa tidak ada hukum. 16 Ia melihat bahwa tidak seorangpun yang tampil, dan Ia tertegun
karena tidak ada yang membela. Maka tangan-Nya sendiri memberi Dia pertolongan, dan keadilan-Nyalah yang
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membantu Dia. 17 Ia mengenakan keadilan sebagai baju
zirah dan ketopong keselamatan ada di kepala-Nya; Ia
mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. 18 Sesuai dengan perbuatanperbuatan orang, demikianlah Ia memberi pembalasan: kehangatan murka kepada lawan-lawan-Nya, ganjaran kepada musuh-musuh-Nya; bahkan kepada pulau-pulau yang
jauh Ia memberi ganjaran. 19 Maka orang akan takut kepada nama TUHAN di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaan-Nya di tempat matahari terbit, sebab Ia
akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas TUHAN. 20 Dan Ia akan datang sebagai
Penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang
bertobat dari pemberontakannya, demikianlah firman TUHAN.
21
Adapun Aku, inilah perjanjian-Ku dengan mereka, firman
TUHAN: Roh-Ku yang menghinggapi engkau dan firmanKu yang Kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan
mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan
mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya, firman TUHAN.
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Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu. 2 Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman
menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang TUHAN terbit atasmu,
dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu. 3 Bangsa-bangsa
berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja
kepada cahaya yang terbit bagimu. 4 Angkatlah mukamu
dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu; anak-anakmu laki-laki datang dari jauh,
dan anak-anakmu perempuan digendong. 5 Pada waktu itu
engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan
tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari
seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsabangsa akan datang kepadamu. 6 Sejumlah besar unta
akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian
dan Efa. Mereka semua akan datang dari Syeba, akan
membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur TUHAN. 7 Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu; semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah-Ku sebagai korban yang
berkenan kepada-Ku, dan Aku akan menyemarakkan rumah keagungan-Ku. 8 Siapakah mereka ini yang melayang
seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? 9 Sungguh, Akulah yang dinanti-nantikan pulaupulau yang jauh; kapal-kapal Tarsis berlayar di depan
untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak
dan emasnya dibawa serta, untuk nama TUHAN, Allahmu,
dan oleh karena Yang Mahakudus, Allah Israel, sebab Ia
mengagungkan engkau. 10 Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau; sebab dalam murka-Ku Aku telah menghajar engkau,
namun Aku telah berkenan untuk mengasihani engkau.
11
Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik si-
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ang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang
raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. 12 Sungguh,
bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu
akan lenyap; bangsa-bangsa itu akan dirusakbinasakan.
13
Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu, untuk mempersemarak tempat bait kudus-Ku,
sebab Aku hendak memuliakan tempat kaki-Ku berjejak.
14
Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu; mereka akan menyebutkan engkau ”kota TUHAN”, ”Sion,
milik Yang Mahakudus, Allah Israel.” 15 Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan
tidak disinggahi seorangpun, sekarang Aku akan membuat
engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan
turun-temurun. 16 Engkau akan mengisap susu bangsabangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan maka
engkau akan mengetahui, bahwa Akulah, TUHAN, Juruselamatmu, dan Penebusmu, Yang Mahakuasa, Allah Yakub. 17 Sebagai ganti tembaga Aku akan membawa emas,
dan sebagai ganti besi Aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi;
Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang
akan melindungi dan mengatur hidupmu. 18 Tidak akan
ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu,
tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu; engkau
akan menyebutkan tembokmu ”Selamat” dan pintu-pintu
gerbangmu ”Pujian”. 19 Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi
memberi terang pada malam hari, tetapi TUHAN akan
menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. 20 Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab
TUHAN akan menjadi penerang abadi bagimu, dan harihari perkabunganmu akan berakhir. 21 Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk
selama-lamanya; mereka sebagai cangkokan yang Kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan-Ku. 22 Yang
paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat; Aku, TUHAN,
akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya.
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Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh karena TUHAN
telah mengurapi aku; Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan
merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara,
2
untuk memberitakan tahun rahmat TUHAN dan hari
pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, 3 untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan
kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung,

nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya
orang menyebutkan mereka ”pohon tarbantin kebenaran”,
”tanaman TUHAN” untuk memperlihatkan keagungan-Nya.
4
Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabadabad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang
sejak dahulu menjadi sunyi; mereka akan membaharui kotakota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun
menjadi sunyi. 5 Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing
akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun
anggurmu. 6 Tetapi kamu akan disebut imam TUHAN
dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan
diri dengan segala harta benda mereka. 7 Sebagai ganti
bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat, dan sebagai
ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan
mendapat warisan dua kali lipat di negerimu dan sukacita
abadi akan menjadi kepunyaanmu. 8 Sebab Aku, TUHAN,
mencintai hukum, dan membenci perampasan dan kecurangan; Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan
akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. 9 Keturunanmu
akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu
di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang
yang melihat mereka akan mengakui, bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati TUHAN. 10 Aku bersukaria
di dalam TUHAN, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku,
sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan
menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan
seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya.
11
Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan
seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan ALLAH akan menumbuhkan kebenaran
dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa.
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Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan
oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. 2 Maka bangsa-bangsa akan
melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama
baru yang akan ditentukan oleh TUHAN sendiri. 3 Engkau
akan menjadi mahkota keagungan di tangan TUHAN dan
serban kerajaan di tangan Allahmu. 4 Engkau tidak akan
disebut lagi ”yang ditinggalkan suami”, dan negerimu tidak akan disebut lagi ”yang sunyi”, tetapi engkau akan
dinamai ”yang berkenan kepada-Ku” dan negerimu ”yang
bersuami”, sebab TUHAN telah berkenan kepadamu, dan
negerimu akan bersuami. 5 Sebab seperti seorang muda
belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia
yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati
atasmu. 6 Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah
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Kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan se- yang tidak akan berlaku curang,” maka Ia menjadi Jurupanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. selamat mereka 9 dalam segala kesesakan mereka. Bukan
Hai kamu yang harus mengingatkan TUHAN kepada Sion, seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang
janganlah kamu tinggal tenang 7 dan janganlah biarkan menyelamatkan mereka; Dialah yang menebus mereka daDia tinggal tenang, sampai Ia menegakkan Yerusalem dan lam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan
sampai Ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. 8 TUHAN
menggendong mereka selama zaman dahulu kala. 10 Tetapi
telah bersumpah demi tangan kanan-Nya, demi tangan mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya;
kekuatan-Nya: ”Sesungguhnya, Aku tidak akan memberi maka Ia berubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri
gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan berperang melawan mereka. 11 Lalu teringatlah mereka
sesungguhnya, orang-orang asing tidak akan meminum air kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hamba-Nya itu:
anggurmu yang telah kauhasilkan dengan bersusah-susah; Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut
9
tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan bersama-sama dengan penggembala kambing domba-Nya?
akan memuji-muji TUHAN, dan orang yang mengumpul- Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam
kannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tem- hati mereka; 12 yang dengan tangan-Nya yang agung mepat kudus-Ku.” 10 Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu- nyertai Musa di sebelah kanan; yang membelah air di
pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah, depan mereka untuk membuat nama abadi bagi-Nya; 13 yang
bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda
panji-panji untuk bangsa-bangsa! 11 Sebab inilah yang te- melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersanlah diperdengarkan TUHAN sampai ke ujung bumi! Ka- dung, 14 seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh
takanlah kepada puteri Sion: Sesungguhnya, keselamata- TUHAN membawa mereka ke tempat perhentian. Demikinmu datang; sesungguhnya, mereka yang menjadi upah anlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama
jerih payah-Nya ada bersama-sama Dia dan mereka yang yang agung bagi-Mu. 15 Pandanglah dari sorga dan lihatdiperoleh-Nya berjalan di hadapan-Nya. 12 Orang akan lah dari kediaman-Mu yang kudus dan agung! Di manakah
menyebutkan mereka ”bangsa kudus”, ”orang-orang te- kecemburuan-Mu dan keperkasaan-Mu, hati-Mu yang terbusan TUHAN”, dan engkau akan disebutkan ”yang di- gerak dan kasih sayang-Mu? Janganlah kiranya Engkau
cari”, ”kota yang tidak ditinggalkan”.
menahan diri! 16 Bukankah Engkau Bapa kami? Sungguh,
Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya TUHAN, Engkau sendiri Bapa
”Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari
kami; nama-Mu ialah ”Penebus kami” sejak dahulu kala.
Bozra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak de- 17
Ya TUHAN, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari
ngan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya
jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami, seyang besar?” ”Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang
hingga tidak takut kepada-Mu? Kembalilah oleh karena
berkuasa untuk menyelamatkan!” 2 ”Mengapakah pakaianhamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaanMu semerah itu, dan baju-Mu seperti baju pengirik buah
Mu! 18 Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudusanggur?” 3 ”Aku seorang dirilah yang melakukan pengiMu, para lawan kami memijak-mijak bait kudus-Mu? 19 Keadaan
rikan, dan dari antara umat-Ku tidak ada yang menemani
kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berAku! Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaada di bawah pemerintahan-Mu, seolah-olah nama-Mu tiKu, dan Aku telah menginjak-injak mereka dalam kehadak pernah disebut atas kami.
ngatan amarah-Ku; semburan darah mereka memercik kepada baju-Ku, dan seluruh pakaian-Ku telah cemar. 4 Sebab
hari pembalasan telah Kurencanakan dan tahun penunSekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau
tutan bela telah datang. 5 Aku melayangkan pandangan- turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu 2 Ku: tidak ada yang menolong; Aku tertegun: tidak ada -seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti
yang membantu. Lalu tangan-Ku memberi Aku perto- api membuat air mendidih--untuk membuat nama-Mu dilongan, dan kehangatan amarah-Ku, itulah yang mem- kenal oleh lawan-lawan-Mu, sehingga bangsa-bangsa gebantu Aku. 6 Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam metar di hadapan-Mu, 3 karena Engkau melakukan kedamurka-Ku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahhsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah
Ku dan membuat semburan darah mereka mengalir ke didengar orang sejak dahulu kala! 4 Tidak ada telinga yang
tanah.” 7 Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang allah
setia TUHAN, perbuatan TUHAN yang masyhur, sesuai yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia; hadengan segala yang dilakukan TUHAN kepada kita, dan nya Engkau yang berbuat demikian. 5 Engkau menyongkebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukan- song mereka yang melakukan yang benar dan yang mengNya kepada mereka sesuai dengan kasih sayang-Nya dan ingat jalan yang Kautunjukkan! Sesungguhnya, Engkau
sesuai dengan kasih setia-Nya yang besar. 8 Bukankah ini murka, sebab kami berdosa; terhadap Engkau kami
Ia berfirman: ”Sungguh, merekalah umat-Ku, anak-anak memberontak sejak dahulu kala. 6 Demikianlah kami seka-
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lian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti
kain kotor; kami sekalian menjadi layu seperti daun dan
kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan
oleh angin. 7 Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau
yang bangkit untuk berpegang kepada-Mu; sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. 8 Tetapi
sekarang, ya TUHAN, Engkaulah Bapa kami! Kamilah
tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan
kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. 9 Ya TUHAN,
janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingatingat dosa untuk seterusnya! Sesungguhnya, pandanglah
kiranya, kami sekalian adalah umat-Mu. 10 Kota-kota-Mu
yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. 11 Bait kami
yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memujimuji Engkau, sudah menjadi umpan api, maka milik kami
yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. 12 Melihat
semuanya ini, ya TUHAN, masakan Engkau menahan diri,
masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat
sangat?

Ku akan mewarisinya, dan hamba-hamba-Ku akan tinggal di situ. 10 Saron akan menjadi padang rumput bagi
kambing domba, dan lembah Akhor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi, untuk umat-Ku yang mencari
Aku. 11 Tetapi kamu yang telah meninggalkan TUHAN,
yang telah melupakan gunung-Ku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan
anggur bercampur rempah bagi dewa Meni: 12 Aku akan
menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan
menekuk lutut untuk dibantai! Oleh karena ketika Aku
memanggil, kamu tidak menjawab, ketika Aku berbicara,
kamu tidak mendengar, tetapi kamu melakukan apa yang
jahat di mata-Ku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepada-Ku.” 13 Sebab itu beginilah firman Tuhan
ALLAH: ”Sesungguhnya, hamba-hamba-Ku akan makan,
tetapi kamu akan menderita kelaparan; sesungguhnya, hambahamba-Ku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan; sesungguhnya, hamba-hamba-Ku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu; 14 sesungguhnya,
hamba-hamba-Ku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan
kamu akan menangis karena patah semangat. 15 Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihan-Ku
Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang
untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini: Tuhan ALLAH
yang tidak menanyakan Aku; Aku telah berkenan ditekiranya membuat engkau seperti mereka! Tetapi hambamukan oleh orang yang tidak mencari Aku. Aku telah
hamba-Ku akan disebut dengan nama lain, 16 sehingga orang
berkata: ”Ini Aku, ini Aku!” kepada bangsa yang tidak
yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon
memanggil nama-Ku. 2 Sepanjang hari Aku telah menguberkat demi Allah yang setia, dan orang yang hendak
lurkan tangan-Ku kepada suku bangsa yang memberontak,
bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang
yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti ransetia, sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah tercangannya sendiri; 3 suku bangsa yang menyakitkan hatilupa, dan sudah tersembunyi dari mata-Ku.” 17 ”Sebab seKu senantiasa di depan mata-Ku, dengan mempersemsungguhnya, Aku menciptakan langit yang baru dan bumi
bahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban
yang
baru; hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi,
di atas batu bata; 4 yang duduk di kuburan-kuburan dan
dan tidak akan timbul lagi dalam hati. 18 Tetapi bergirabermalam di dalam gua-gua; yang memakan daging babi
nglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa
dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka; 5 yang beryang Kuciptakan, sebab sesungguhnya, Aku menciptakan
kata: ”Menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau
Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kemenjadi kudus olehku!” Semuanya ini seperti asap yang
girangan. 19 Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem,
naik ke dalam hidung-Ku, seperti api yang menyala sepandan bergirang karena umat-Ku; di dalamnya tidak akan
jang hari. 6 Sesungguhnya, telah ada tertulis di hadapankedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erangpun tiKu: Aku tidak akan tinggal diam, malah Aku akan mengdak. 20 Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hiadakan pembalasan, ya, pembalasan terhadap diri mereka,
dup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai
7
atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesaumur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur seratus
lahan nenek moyangnya, semuanya serentak, firman TUHAN.
tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak
Sebab mereka telah membakar korban di atas gunungmencapai umur seratus tahun akan dianggap kena kutuk.
gunung dan mengaibkan Aku di atas bukit-bukit. Me- 21
Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiamimang Aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah unnya juga; mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan
8
tuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu! Beginilah
memakan buahnya juga. 22 Mereka tidak akan mendirikan
firman TUHAN: ”Seperti kata orang jika pada tandan
sesuatu, supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak
buah anggur masih terdapat airnya: Janganlah musnahkan
akan menanam sesuatu, supaya orang lain memakan buitu, sebab di dalamnya masih ada berkat! demikianlah
ahnya; sebab umur umat-Ku akan sepanjang umur pohon,
Aku akan bertindak oleh karena hamba-hamba-Ku, yakni
dan orang-orang pilihan-Ku akan menikmati pekerjaan ta9
Aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan
ngan mereka. 23 Mereka tidak akan bersusah-susah dengan
membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang
percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati
mewarisi gunung-gunung-Ku dari Yehuda; orang-orang pilihan-
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mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang
diberkati TUHAN, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. 24 Maka sebelum mereka memanggil, Aku sudah
menjawabnya; ketika mereka sedang berbicara, Aku sudah mendengarkannya. 25 Serigala dan anak domba akan
bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami
seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada
yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunung-Ku yang kudus,” firman TUHAN.
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Beginilah firman TUHAN: Langit adalah takhta-Ku
dan bumi adalah tumpuan kaki-Ku; rumah apakah yang
akan kamu dirikan bagi-Ku, dan tempat apakah yang akan
menjadi perhentian-Ku? 2 Bukankah tangan-Ku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? demikianlah firman TUHAN. Tetapi kepada orang inilah Aku
memandang: kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. 3 Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga,
orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang
leher anjing, orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi, orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena
itu: sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka
sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka,
4
demikianlah Aku lebih menyukai memperlakukan mereka
dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka; oleh karena apabila
Aku memanggil, tidak ada yang menjawab, apabila Aku
berbicara, mereka tidak mendengarkan, tetapi mereka melakukan yang jahat di mata-Ku dan lebih menyukai apa
yang tidak Kukehendaki. 5 Dengarlah firman TUHAN, hai
kamu yang gentar kepada firman-Nya! Saudara-saudaramu,
yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati nama-Ku, telah berkata: ”Baiklah TUHAN menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami
melihat sukacitamu!” Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. 6 Dengar, bunyi kegemparan dari kota, dengar, datangnya dari Bait Suci! Dengar, TUHAN melakukan pembalasan kepada musuh-musuh-Nya! 7 Sebelum
menggeliat sakit, ia sudah bersalin, sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. 8 Siapakah
yang telah mendengar hal yang seperti itu, siapakah yang
telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan
dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion
sudah melahirkan anak-anaknya. 9 Masakan Aku membukakan rahim orang, dan tidak membuatnya melahirkan?
firman TUHAN. Atau masakan Aku membuat orang melahirkan, dan menutup rahimnya pula? firman Allahmu.
10
Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersoraksoraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya!
Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya! 11 supaya kamu
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mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan
kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. 12 Sebab beginilah firman TUHAN:
Sesungguhnya, Aku mengalirkan kepadanya keselamatan
seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir; kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. 13 Seperti seseorang
yang dihibur ibunya, demikianlah Aku ini akan menghibur kamu; kamu akan dihibur di Yerusalem. 14 Apabila
kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan
seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat; maka
tangan TUHAN akan nyata kepada hamba-hamba-Nya,
dan amarah-Nya kepada musuh-musuh-Nya. 15 Sebab sesungguhnya, TUHAN akan datang dengan api, dan keretakereta-Nya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murka-Nya dengan kepanasan dan hardik-Nya dengan nyala api. 16 Sebab TUHAN akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedang-Nya, dan
orang-orang yang mati terbunuh oleh TUHAN akan banyak jumlahnya. 17 Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah
firman TUHAN. 18 Aku mengenal segala perbuatan dan
rancangan mereka, dan Aku datang untuk mengumpulkan
segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaan-Ku. 19 Aku akan menaruh
tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari
antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsabangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lud, ke Mesekh dan Rosh, ke
Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum
pernah mendengar kabar tentang Aku dan yang belum
pernah melihat kemuliaan-Ku, supaya mereka memberitakan kemuliaan-Ku di antara bangsa-bangsa. 20 Mereka
itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala
bangsa sebagai korban untuk TUHAN di atas kuda dan
kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunung-Ku yang kudus, ke Yerusalem, firman TUHAN, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah
TUHAN. 21 Juga dari antara mereka akan Kuambil imamimam dan orang-orang Lewi, firman TUHAN. 22 Sebab
sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang
akan Kujadikan itu, tinggal tetap di hadapan-Ku, demikianlah firman TUHAN, demikianlah keturunanmu dan
namamu akan tinggal tetap. 23 Bulan berganti bulan, dan
Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan
datang untuk sujud menyembah di hadapan-Ku, firman
TUHAN. 24 Mereka akan keluar dan akan memandangi
bangkai orang-orang yang telah memberontak kepada-Ku.
Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak
akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi
segala yang hidup.

Yeremia

1Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia, dari ke-

kelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. 16 Maka Aku
akan menjatuhkan hukuman-Ku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan
Aku, dengan membakar korban kepada allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. 17 Tetapi
engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan
Aku menggentarkan engkau di depan mereka! 18 Mengenai
Aku, sesungguhnya pada hari ini Aku membuat engkau
menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. 19 Mereka akan
memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman TUHAN.”

turunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin.
2
Dalam zaman Yosia bin Amon, raja Yehuda, dalam tahun yang ketiga belas dari pemerintahannya datanglah
firman TUHAN kepada Yeremia. 3 Firman itu datang juga
dalam zaman Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, sampai
akhir tahun yang kesebelas zaman Zedekia bin Yosia, raja
Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam
pembuangan dalam bulan yang kelima. 4 Firman TUHAN
datang kepadaku, bunyinya: 5 ”Sebelum Aku membentuk
engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau,
dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah
menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.” 6 Maka aku menjawab: ”Ah,
Tuhan ALLAH! Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara,
sebab aku ini masih muda.” 7 Tetapi TUHAN berfirman
kepadaku: ”Janganlah katakan: Aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau Kuutus, haruslah engkau
Firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya: 2 ”Pergilah
pergi, dan apapun yang Kuperintahkan kepadamu, harus8
memberitahukan
kepada penduduk Yerusalem dengan menglah kausampaikan. Janganlah takut kepada mereka, seatakan:
Beginilah
firman TUHAN: Aku teringat kepada
bab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, de9
kasihmu
pada
masa
mudamu, kepada cintamu pada waktu
mikianlah firman TUHAN.” Lalu TUHAN mengulurkan
engkau
menjadi
pengantin,
bagaimana engkau mengikuti
tangan-Nya dan menjamah mulutku; TUHAN berfirman
Aku
di
padang
gurun,
di
negeri
yang tiada tetaburannya.
kepadaku: ”Sesungguhnya, Aku menaruh perkataan-perkataan3
10
Ketika
itu
Israel
kudus
bagi
TUHAN,
sebagai buah buKu ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini Aku
ngaran
dari
hasil
tanah-Nya.
Semua
orang
yang memamengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaankannya
menjadi
bersalah,
malapetaka
menimpa
mereka,
kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membi4
demikianlah
firman
TUHAN.
Dengarlah
firman
TUHAN,
nasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam.” 11 Sesudah itu firman TUHAN datang kepadaku, bu- hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga kenyinya: ”Apakah yang kaulihat, hai Yeremia?” Jawabku: turunan Israel. 5 Beginilah firman TUHAN: Apakah ke”Aku melihat sebatang dahan pohon badam.” 12 Lalu firman curangan yang didapati nenek moyangmu pada-Ku, seTUHAN kepadaku: ”Baik penglihatanmu, sebab Aku siap hingga mereka menjauh dari pada-Ku, mengikuti dewa
sedia untuk melaksanakan firman-Ku.” 13 Firman TUHAN kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? 6 Dan mereka
datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya: ”Apa- tidak lagi bertanya: Di manakah TUHAN, yang menunkah yang kaulihat?” Jawabku: ”Aku melihat sebuah per- tun kita keluar dari tanah Mesir; yang memimpin kita di
iuk yang mendidih; datangnya dari sebelah utara.” 14 Lalu padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk,
firman TUHAN kepadaku: ”Dari utara akan mengamuk di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang timalapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. 15 Sebab dak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia? 7 Aku
sesungguhnya, Aku memanggil segala kaum kerajaan sebe- telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk meniklah utara, demikianlah firman TUHAN, dan mereka akan mati buahnya dan segala yang baik dari padanya. Tetapi
datang dan mendirikan takhtanya masing-masing di mulut segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanah-Ku;
pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di se- tanah milik-Ku telah kamu buat menjadi kekejian. 8 Para
imam tidak lagi bertanya: Di manakah TUHAN? Orang-
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orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal Aku lagi,
dan para gembala mendurhaka terhadap Aku. Para nabi
bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak
berguna. 9 Sebab itu Aku akan berbantah lagi dengan
kamu, demikianlah firman TUHAN, dan dengan anak cucumu Aku akan berbantah. 10 Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah; suruhlah orang ke
Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh! Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini: 11 pernahkah
suatu bangsa menukarkan allahnya meskipun itu sebenarnya bukan allah? Tetapi umat-Ku menukarkan Kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. 12 Tertegunlah atas
hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman TUHAN. 13 Sebab dua kali umatKu berbuat jahat: mereka meninggalkan Aku, sumber air
yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri,
yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air.
14
Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? 15 Terhadapnya singa-singa muda
mengaum, menyaringkan suaranya; negerinya dibuat orang
menjadi tandus, kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. 16 Bahkan orang-orang Memfis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. 17 Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu, oleh karena engkau meninggalkan TUHAN, Allahmu, ketika Ia menuntun
engkau di jalan? 18 Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan
apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? 19 Kejahatanmu akan menghajar
engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau! Ketahuilah dan lihatlah, betapa jahat dan pedihnya engkau
meninggalkan TUHAN, Allahmu; dan tidak gemetar terhadap Aku, demikianlah firman Tuhan ALLAH semesta
alam. 20 Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan
kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu, dan berkata:
Aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap
bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang
rimbun engkau berbaring dan bersundal. 21 Namun Aku
telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur
liar! 22 Bahkan, sekalipun engkau mencuci dirimu dengan
air abu, dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mata-Ku, demikianlah firman
Tuhan ALLAH. 23 Bagaimanakah engkau berani berkata:
Aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah
mengikuti para Baal? Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah, ketahuilah apa yang telah kaulakukan: hai,
unta betina yang ringan kaki yang berlari-lari kian ke mari,
24
yang melepaskan diri lari ke padang gurun, karena ingin
menghirup udara! Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia, tidak usah
berlelah, mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. 25 Jagalah, supaya kakimu jangan tak bersepatu
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dan supaya rongkonganmu jangan haus! Tetapi engkau
berkata: Percuma saja! Percuma! Sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikuti mereka.
26
Seperti malunya pencuri, apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya,
para imamnya dan nabinya, 27 yang berkata kepada sepotong kayu: Engkaulah bapaku! dan kepada batu: Engkaulah yang melahirkan aku! Sungguh, mereka membelakangi Aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaKu, tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka mereka berkata: Bangkitlah menyelamatkan kami! 28 Di manakah para allahmu yang kaubuat untuk dirimu? Biarlah
mereka bangkit, jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu! Sebab seperti banyaknya kotamu demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda! 29 Mengapakah kamu mau berbantah dengan Aku?
Kamu sekalian telah mendurhaka kepada-Ku, demikianlah
firman TUHAN. 30 Sia-sia Aku telah memukuli anak-anakmu,
hajaran tidaklah mereka terima; pedangmu sendiri telah
memakan habis para nabimu seperti singa muda yang memusnahkan. 31 Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman TUHAN! Sudahkah Aku menjadi padang gurun bagi Israel atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umat-Ku berkata: Kami sudah bebas, kami tidak
lagi mau datang kepada-Mu? 32 Dapatkah seorang dara
melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umat-Ku melupakan Aku, sejak waktu yang tidak terbilang lamanya.
33
Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan! Sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan. 34 Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah; bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri kaudapati mereka! Meskipun semuanya itu demikian, 35 engkau
berkata: Aku tidak bersalah! Memang, murka-Nya telah
meninggalkan aku! Sesungguhnya Aku akan membawa
engkau ke pengadilan, oleh karena engkau berkata: Aku
tidak berdosa! 36 Alangkah ringannya kaupandang untuk
mengubah tingkah langkahmu! Juga karena Mesir engkau
akan menjadi malu, seperti engkau telah menjadi malu
karena Asyur. 37 Dari sanapun juga engkau akan keluar
dengan mengangkat tanganmu, sebab TUHAN telah menolak mereka yang telah kaupercayai dan engkau tidak
akan berhasil dengan mereka.”

3

Firman-Nya: ”Jika seseorang menceraikan isterinya,
lalu perempuan itu pergi dari padanya dan menjadi isteri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama
kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih, dan mau kembali kepada-Ku? demikianlah firman
TUHAN. 2 Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul
dan lihatlah! Di manakah engkau tidak pernah ditiduri?
Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih,
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seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. 3 Sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada
akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal, engkau tidak mengenal malu. 4 Bukankah
baru saja engkau memanggil Aku: Bapaku! Engkaulah
kawanku sejak kecil! 5 Untuk selama-lamanyakah Ia akan
murka atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan.” 6 TUHAN berfirman kepadaku dalam
zaman raja Yosia: ”Sudahkah engkau melihat apa yang
dilakukan Israel, perempuan murtad itu, bagaimana dia
naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana?
7
Pikir-Ku: Sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepada-Ku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah
dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. 8 Dilihatnya, bahwa oleh karena zinahnya Aku telah
menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai; namun Yehuda, saudaranya
perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia
juga pun pergi bersundal. 9 Dengan sundalnya yang sembrono itu maka ia mencemarkan negeri dan berzinah dengan menyembah batu dan kayu. 10 Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia
itu, tidak kembali kepada-Ku dengan tulus hatinya, tetapi
dengan pura-pura, demikianlah firman TUHAN.” 11 Dan
TUHAN berfirman kepadaku: ”Israel, perempuan murtad
itu, membuktikan dirinya lebih benar dari pada Yehuda,
perempuan yang tidak setia itu. 12 Pergilah menyerukan
perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah: Kembalilah, hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman
TUHAN. Muka-Ku tidak akan muram terhadap kamu, sebab Aku ini murah hati, demikianlah firman TUHAN, tidak akan murka untuk selama-lamanya. 13 Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap TUHAN, Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon
yang rimbun, dan tidak mendengarkan suara-Ku, demikianlah firman TUHAN.” 14 Kembalilah, hai anak-anak yang
murtad, demikianlah firman TUHAN, karena Aku telah
menjadi tuan atas kamu! Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga,
dan akan membawa kamu ke Sion. 15 Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hati-Ku;
mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan
dan pengertian. 16 Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah
firman TUHAN, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian TUHAN. Itu tidak lagi akan timbul
dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang; orang tidak
lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. 17 Pada
waktu itu Yerusalem akan disebut takhta TUHAN, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana, demi nama TUHAN

ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. 18 Pada masa
itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri
yang telah Kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi
milik pusaka. 19 Tadinya pikir-Ku: ”Sungguh Aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anak-Ku dan
memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka
yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikir-Ku, engkau
akan memanggil Aku: Bapaku, dan tidak akan berbalik
dari mengikuti Aku. 20 Tetapi sesungguhnya, seperti seorang isteri tidak setia terhadap temannya, demikianlah
kamu tidak setia terhadap Aku, hai kaum Israel, demikianlah firman TUHAN. 21 Dengar! Di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat, dan telah melupakan TUHAN, Allah mereka. 22 Kembalilah, hai
anak-anak yang murtad! Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu.” ”Inilah kami, kami datang kepadaMu, sebab Engkaulah TUHAN, Allah kami. 23 Sesungguhnya,
bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu! Sesungguhnya, hanya pada
TUHAN, Allah kita, ada keselamatan Israel! 24 Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah
nenek moyang kita dari masa muda kita; kambing domba
mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan
anak-anak perempuan mereka. 25 Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada TUHAN,
Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa
muda kita sampai hari ini; dan kita tidak mendengarkan
suara TUHAN, Allah kita.”

4

”Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah
firman TUHAN, kembalilah engkau kepada-Ku; dan jika
engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan,
tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapan-Ku! 2 Dan
jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan
dan dalam kebenaran: Demi TUHAN yang hidup!, maka
bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan
akan bermegah di dalam Dia.” 3 Sebab beginilah firman
TUHAN kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem: ”Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. 4 Sunatlah dirimu bagi
TUHAN, dan jauhkanlah kulit khatan hatimu, hai orang
Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaKu mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu
yang jahat!” 5 Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah
di Yerusalem: Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras: ”Berkumpullah dan marilah kita pergi
ke kota-kota yang berkubu!” 6 Angkatlah panji-panji ke
arah Sion! Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam! Sebab Aku mendatangkan malapetaka dari utara
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dan kehancuran yang besar. 7 Singa telah bangkit dari dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan TUHAN, di
belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah hadapan murka-Nya yang menyala-nyala! 27 Sebab begikeluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi nilah firman TUHAN: ”Seluruh negeri ini akan menjadi
tandus; kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang sunyi sepi, tetapi Aku tidak akan membuatnya habis lemendiaminya. 8 Oleh karena itu lilitkanlah kain kabung, nyap. 28 Karena hal ini bumi akan berkabung, dan langit
menangis dan merataplah; sebab murka TUHAN yang di atas akan menjadi gelap, sebab Aku telah mengatakanmenyala-nyala tidak surut dari pada kita. 9 ”Pada waktu nya, Aku telah merancangnya, Aku tidak akan menyesaliitu, demikianlah firman TUHAN, raja dan para pemuka nya dan tidak akan mundur dari pada itu.” 29 Oleh karena
akan kehilangan semangat; para imam akan tertegun dan hiruk-pikuk pasukan berkuda dan pemanah seluruh negeri
para nabi akan tercengang-cengang, 10 sambil berkata: Ah, melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukar dan naik
Tuhan ALLAH, sungguh, Engkau telah sangat memperda- ke bukit-bukit batu; setiap kota sudah ditinggalkan dan tiyakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem, dengan meng- dak seorangpun tinggal di dalamnya. 30 Dan engkau, yang
atakan: Damai kiranya ada padamu, padahal pedang te- dimusnahkan, apakah yang hendak kaulakukan, mengapa
lah mengancam nyawa kami!” 11 Pada masa itu akan dika- engkau mengenakan pakaian kirmizi, menghiasi dirimu detakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem: ngan perhiasan emas, memalit matamu dengan celak? Sia”Angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun ber- sia engkau memperelok dirimu, pencinta-pencintamu metiup ke arah puteri umat-Ku; bukan untuk menampi dan nolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu.
bukan untuk membersihkan, 12 melainkan angin yang ke- 31 Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan
ras datang atas perintah-Ku. Sekarang Aku sendiri akan bersalin, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang memenjatuhkan hukuman atas mereka.” 13 Lihat, ia naik se- lahirkan anak pertama, suara puteri Sion yang mengapperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai, mengap, yang merentang-rentangkan tangannya: ”Celakakudanya lebih tangkas dari pada burung rajawali. Cela- lah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh!”
kalah kita, sebab kita dibinasakan! 14 Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diLintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan
selamatkan! Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu
camkanlah! Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah
15
rancangan-rancang kedurjanaanmu? Dengar! Orang memkamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melaberitahukan dari Dan, mengabarkan malapetaka dari pekukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka Aku
16
gunungan Efraim. Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa:
mau mengampuni kota itu. 2 Sekalipun mereka berkata:
Sungguh ia datang! Kabarkanlah di Yerusalem: ”Penge”Demi TUHAN yang hidup,” namun mereka bersumpah
pung datang dari negeri yang jauh, memperdengarkan supalsu. 3 Ya TUHAN, tidakkah mata-Mu terarah kepada
17
aranya terhadap kota-kota Yehuda. Seperti orang-orang
kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tiyang menunggui ladang mereka mengelilinginya dari sedak kesakitan; Engkau meremukkan mereka, tetapi megala pihak, sebab Yehuda telah memberontak terhadap
reka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan
Aku, demikianlah firman TUHAN. 18 Tingkah langkahmu
kepalanya lebih dari pada batu, dan mereka tidak mau
dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kebertobat. 4 Lalu aku berpikir: ”Itu hanya orang-orang
padamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya,
kecil; mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka
sampai menusuk hatimu.” 19 Aduh, dadaku, dadaku! Aku
tidak mengetahui jalan TUHAN, hukum Allah mereka.
menggeliat sakit! Aduh, dinding jantungku! Jantungku 5
Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar, dan berbiberdebar-debar, aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku
cara
kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui
mendengar bunyi sangkakala, pekik perang. 20 Kehancuran
jalan TUHAN, hukum Allah mereka.” Tetapi merekapun
demi kehancuran dikabarkan, seluruh negeri dirusakkan;
semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan talikemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam setali pengikat. 6 Sebab itu singa dari hutan akan memukul
kejap mata. 21 Berapa lama lagi aku melihat panji-panji
mati mereka, dan serigala dari padang yang kersang akan
itu, dan mendengar bunyi sangkakala itu? 22 ”Sungguh,
merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pingbodohlah umat-Ku itu, mereka tidak mengenal Aku! Megir kota-kota mereka, setiap orang yang ke luar akan diterreka adalah anak-anak tolol, dan tidak mempunyai pengerkam. Sebab pelanggaran mereka amat banyak, dan kesesatian! Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk
tannya besar sekali. 7 Bagaimana, kalau begitu, dapatkah
berbuat baik mereka tidak tahu.” 23 Aku melihat kepada
Aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meningbumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kegalkan Aku, dan bersumpah demi yang bukan allah. Setepada langit, tidak ada terangnya. 24 Aku melihat kepada
lah Aku mengenyangkan mereka, mereka berzinah dan bergunung-gunung, ternyata goncang; dan seluruh bukitpun
temu ke rumah persundalan. 8 Mereka adalah kuda-kuda
goyah. 25 Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan
jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing meringsemua burung di udara sudah lari terbang. 26 Aku melikik menginginkan isteri sesamanya. 9 Masakan Aku tidak
hat, ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun,
menghukum mereka karena semuanya ini?, demikianlah
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firman TUHAN. Masakan Aku tidak membalas dendam- sim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang
Ku kepada bangsa yang seperti ini? 10 Naiklah ke kebun tetap untuk panen. 25 Kesalahanmu menghalangi semuaanggurnya yang bertangga-tangga, rusakkanlah, tetapi ja- nya ini, dan dosamu menghambat yang baik dari padamu.
ngan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang 26 Sesungguhnya, di antara umat-Ku terdapat orang-orang
pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan fasik yang memasang jaringnya; seperti penangkap buTUHAN! 11 Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah rung mereka memasang perangkapnya, mereka menangsungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap Aku, demi- kap manusia. 27 Seperti sangkar menjadi penuh dengan
kianlah firman TUHAN. 12 Mereka memungkiri TUHAN burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi pedan berkata: ”Dia tidak berbuat apa-apa! Malapetaka ti- nuh dengan tipu; itulah sebabnya mereka menjadi orang
dak akan menimpa kita, perang dan kelaparan tidak akan besar dan kaya, 28 orang gemuk dan gendut. Di samping
kita alami. 13 Para nabi akan menjadi angin, firman TUHAN itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, titidak ada pada mereka.” 14 Sebab itu beginilah firman TUHAN,
dak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara
Allah semesta alam: ”Oleh karena mereka berkata seperti anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. 29 Masakan
itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka: Sesung- Aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini?, deguhnya Aku akan membuat perkataan-perkataan-Ku men- mikianlah firman TUHAN. Masakan Aku tidak membalas
jadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu dendam-Ku kepada bangsa yang seperti ini?” 30 Kedahsyatan
bakar, maka api akan memakan habis mereka. 15 Sesungguhnya,
dan kengerian terjadi di negeri ini: 31 Para nabi bernubuat
Aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menye- palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang,
rang kamu, hai kaum Israel, demikianlah firman TUHAN, dan umat-Ku menyukai yang demikian! Tetapi apakah
suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu yang akan kamu perbuat, apabila datang kesudahannya?
kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya,
dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya.
Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari
16
Tabung panahnya seperti kubur yang ternganga, mereka
tengah-tengah Yerusalem! Tiuplah sangkakala di Tekoa,
17
semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan medan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet-Kerem! Semakan habis hasil tuaianmu dan makananmu, akan mebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu
makan habis anak-anakmu lelaki dan perempuan, akan
kehancuran besar. 2 Adakah puteri Sion sama seperti pamemakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu,
dang yang paling disukai, 3 sehingga gembala-gembala menakan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu,
datanginya beserta kawanan ternak mereka? Mereka telah
akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang
memasang kemah-kemahnya sekelilingnya, masing-masing
18
berkubu, yang kauandalkan.” ”Tetapi pada waktu itumemakan habis apa yang didapatnya. 4 ”Persiapkanlah
pun juga, demikianlah firman TUHAN, Aku tidak akan
perang melawan dia; ayo, marilah kita maju menyerang
membuat kamu habis lenyap. 19 Dan apabila kamu nanti
pada tengah hari!” ”Celakalah kita, sebab matahari subertanya-tanya: Untuk apakah TUHAN, Allah kita, meladah lingsir, bayang-bayang senja hari sudah memanjang!”
kukan segala hal ini atas kita?, maka engkau akan menja- 5
”Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam
wab mereka: Seperti kamu meninggalkan Aku dan memdan merusakkan puri-purinya!” 6 Sebab beginilah firman
perhambakan diri kepada allah asing di negerimu, demiTUHAN semesta alam: ”Tebanglah pohon-pohonnya dan
kianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orangtimbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem! Ituorang asing di suatu negeri yang bukan negerimu.” 20 Beritahukanlah
lah kota yang harus dihukum! Hanya penindasan saja
ini di antara kaum keturunan Yakub, kabarkanlah itu di
di dalamnya! 7 Seperti mata air meluapkan airnya, deYehuda dengan mengatakan: 21 ”Dengarkanlah ini, hai bangsa
mikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan
yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang memdan aniaya terdengar di dalamnya, luka dan pukulan sepunyai mata, tetapi tidak melihat, yang mempunyai telilalu ada Kulihat. 8 Terimalah penghajaran, hai Yerusanga, tetapi tidak mendengar! 22 Masakan kamu tidak takut
lem, supaya Aku jangan menarik diri dari padamu, supaya
kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN, kamu tidak geAku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri
metar terhadap Aku? Bukankah Aku yang membuat panyang tidak berpenduduk!” 9 Beginilah firman TUHAN setai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan
mesta alam: ”Petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel
tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergeseperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah
lora, ia tidak sanggup, biarpun gelombang-gelombangnya
seperti pemetik buah anggur dengan tanganmu mencariribut, mereka tidak dapat melampauinya! 23 Tetapi bangsa
cari buah pada ranting-rantingnya.” 10 Kepada siapakah
ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberonaku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau
tak; mereka telah menyimpang dan menghilang. 24 Mereka
memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersutidak berkata dalam hatinya: Baiklah kita takut akan
nat, mereka tidak dapat mendengar! Sungguh, firman
TUHAN, Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya,
TUHAN menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak mehujan pada awal musim maupun hujan pada akhir munyukainya! 11 Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka
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TUHAN, aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan, dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya, baik laki-laki maupun
perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun
orang yang sudah lanjut usianya. 12 Rumah-rumah mereka
akan beralih kepada orang lain, bersama ladang-ladang
dan isteri-isteri mereka. --”Sesungguhnya, Aku mengacungkan tangan-Ku melawan penduduk negeri ini, demikianlah firman TUHAN. 13 Sesungguhnya, dari yang kecil
sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam semuanya melakukan
tipu. 14 Mereka mengobati luka umat-Ku dengan memandangnya ringan, katanya: Damai sejahtera! Damai sejahtera!, tetapi tidak ada damai sejahtera. 15 Seharusnya
mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan;
tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara
orang-orang yang rebah; mereka akan tersandung jatuh
pada waktu Aku menghukum mereka, firman TUHAN.”
16
Beginilah firman TUHAN: ”Ambillah tempatmu di jalanjalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu
kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu, dengan
demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka
berkata: Kami tidak mau menempuhnya! 17 Juga aku
mengangkat atas mereka penjaga-penjaga, firman-Ku: Perhatikanlah bunyi sangkakala! Tetapi mereka berkata: Kami
tidak mau memperhatikannya! 18 Sebab itu dengarlah, hai
bangsa-bangsa, dan ketahuilah, hai jemaat, apa yang akan
terjadi atas mereka! 19 Dengarlah, hai bumi! Sungguh,
ke atas bangsa ini Aku akan mendatangkan malapetaka,
akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka
tidak memperhatikan perkataan-perkataan-Ku dan menolak pengajaran-Ku. 20 Apakah gunanya bagi-Ku kamu bawa
kemenyan dari Syeba dan tebu yang baik dari negeri yang
jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan
hati-Ku. 21 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sungguh,
Aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini,
supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya; bapabapa serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa.” 22 Beginilah firman TUHAN: ”Sesungguhnya, suatu bangsa akan datang dari tanah utara,
suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari
ujung bumi. 23 Mereka memakai panah dan tombak; mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut, mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai
puteri Sion!” 24 Kami telah mendengar kabarnya, tangan
kami sudah menjadi lemah lesu; kesesakan telah menyergap kami, kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. 25 ”Janganlah keluar ke padang, dan janganlah berjalan di jalan, sebab pedang musuh mengamuk--kegentaran
datang dari segala jurusan!” 26 Hai puteri bangsaku, kenakanlah kain kabung, dan berguling-gulinglah dalam debu!

24. YEREMIA
Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal, merataplah dengan pahit pedih! Sebab sekonyong-konyong
akan datang si pembinasa menyerangmu. 27 Aku telah
mengangkat engkau di antara umat-Ku sebagai penguji,
engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya, dan harus
menguji tingkah langkah mereka. 28 Semua mereka adalah
pendurhaka belaka, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah; sekaliannya mereka berlaku busuk! 29 Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah
hitam, tembaga dan besi. Sia-sia orang melebur terusmenerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan.
30
Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab TUHAN
telah menolak mereka!
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Firman yang datang kepada Yeremia dari pada TUHAN,
bunyinya: 2 ”Berdirilah di pintu gerbang rumah TUHAN,
serukanlah di sana firman ini dan katakanlah: Dengarlah
firman TUHAN, hai sekalian orang Yehuda yang masuk
melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah
kepada TUHAN! 3 Beginilah firman TUHAN semesta alam,
Allah Israel: Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka Aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. 4 Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang
berbunyi: Ini bait TUHAN, bait TUHAN, bait TUHAN,
5
melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh
melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, 6 tidak
menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini dan
tidak mengikuti allah lain, yang menjadi kemalanganmu
sendiri, 7 maka Aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah Kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. 8 Tetapi
sesungguhnya, kamu percaya kepada perkataan dusta yang
tidak memberi faedah. 9 Masakan kamu mencuri, membunuh, berzinah dan bersumpah palsu, membakar korban
kepada Baal dan mengikuti allah lain yang tidak kamu
kenal, 10 kemudian kamu datang berdiri di hadapan-Ku
di rumah yang atasnya nama-Ku diserukan, sambil berkata: Kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala
perbuatan yang keji ini! 11 Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya nama-Ku diserukan ini? Kalau Aku, Aku sendiri melihat semuanya,
demikianlah firman TUHAN. 12 Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempat-Ku yang di Silo itu, di mana Aku membuat nama-Ku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah Kulakukan kepadanya karena kejahatan umat-Ku Israel! 13 Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan
segala perbuatan itu juga, demikianlah firman TUHAN,
dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun Aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu
tidak mau menjawab, sekalipun Aku berseru kepadamu,
14
karena itulah kepada rumah, yang atasnya nama-Ku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tem-
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pat, yang telah Kuberikan kepadamu dan kepada nenek
moyangmu itu, akan Kulakukan seperti yang telah Kulakukan kepada Silo; 15 Aku akan melemparkan kamu dari
hadapan-Ku, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim, telah Kulemparkan.” 16 ”Tetapi engkau,
janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan
seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak Aku, sebab Aku tidak akan mendengarkan engkau. 17 Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem?
18
Anak-anak memungut kayu bakar, bapa-bapa menyalakan api dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi ratu sorga, dan
orang mempersembahkan korban curahan kepada allah
lain dengan maksud menyakiti hati-Ku. 19 Hati-Kukah sebenarnya yang mereka sakiti, demikianlah firman TUHAN,
bukankah hati mereka sendiri, sehingga mereka menjadi
malu? 20 Sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Sesungguhnya, murka-Ku dan kehangatan amarah-Ku akan
tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan,
ke atas pohon-pohonan di padang dan ke atas hasil tanah; amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padampadam.” 21 Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah
Israel: ”Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban
sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya! 22 Sungguh, pada
waktu Aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah
Mesir Aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada
mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan; 23 hanya yang berikut inilah yang telah Kuperintahkan kepada mereka: Dengarkanlah suara-Ku, maka
Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatKu, dan ikutilah seluruh jalan yang Kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia! 24 Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan
dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. 25 Dari sejak
waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai
waktu ini, Aku mengutus kepada mereka hamba-hambaKu, para nabi, hari demi hari, terus-menerus, 26 tetapi
mereka tidak mau mendengarkan kepada-Ku dan tidak
mau memberi perhatian, bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat dari pada nenek moyang mereka. 27 Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka,
mereka tidak akan menjawab engkau. 28 Sebab itu, katakanlah kepada mereka: Inilah bangsa yang tidak mau
mendengarkan suara TUHAN, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran! Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka.” 29 Cukurlah
rambut kepalamu dan buanglah! Angkatlah ratapan di
atas bukit-bukit gundul, sebab TUHAN telah menolak
dan membuang bangsa yang kena murka-Nya! 30 Sungguh,

orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mata-Ku,
demikianlah firman TUHAN, telah menempatkan dewadewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya
nama-Ku diserukan ini untuk menajiskannya. 31 Mereka
telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet
di Lembah Ben-Hinom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah Kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hati-Ku.
32
Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi ”Tofet” dan ”Lembah Ben-Hinom”, melainkan
”Lembah Pembunuhan”; orang akan menguburkan mayat
di Tofet karena kekurangan tempat, 33 bahkan mayat bangsa
ini akan menjadi makanan burung-burung di udara serta
binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. 34 Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan
Yerusalem akan Kuhentikan suara kegirangan dan suara
sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin
perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat yang
tandus.
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Pada masa itu, demikianlah firman TUHAN, tulangtulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya,
tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi dan tulangtulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari
dalam kubur mereka 2 dan diserakkan di depan matahari,
di depan bulan dan di depan segenap tentara langit yang
dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan
dan tidak akan dikuburkan; mereka akan menjadi pupuk
di ladang. 3 Tetapi semua orang yang masih tinggal dari
kaum yang jahat ini akan lebih suka mati dari pada hidup
di segala tempat ke mana Aku menceraiberaikan mereka,
demikianlah firman TUHAN semesta alam. 4 Engkau harus mengatakan kepada mereka: ”Beginilah firman TUHAN:
Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali?
Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? 5 Mengapakah
bangsa ini berpaling, berpaling terus-menerus? Mereka
berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. 6 Aku
telah memperhatikan dan mendengarkan: mereka tidak
berkata dengan jujur! Tidak ada yang menyesal karena
kejahatannya dengan mengatakan: Apakah yang telah kulakukan ini! Sambil berlari semua mereka berpaling, seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran.
7
Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya,
burung tekukur, burung layang-layang dan burung bangau
berpegang pada waktu kembalinya, tetapi umat-Ku tidak
mengetahui hukum TUHAN. 8 Bagaimanakah kamu berani
berkata: Kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat
TUHAN? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. 9 Orang-orang bijaksana akan
menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya, mereka telah menolak firman TUHAN, maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? 10 Sebab itu
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24. YEREMIA

Aku akan memberikan isteri-isteri mereka kepada orang reka kenal. 4 Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap
lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguh- temannya, dan janganlah percaya kepada saudara mananya, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya menge- pun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap
jar untung; baik nabi maupun imam, semuanya melakukan teman berjalan kian ke mari sebagai pemfitnah. 5 Yang setipu. 11 Mereka mengobati luka puteri umat-Ku dengan orang menipu yang lain, dan tidak seorangpun berkata
memandangnya ringan, katanya: Damai sejahtera! Damai benar; mereka sudah membiasakan lidahnya untuk bersejahtera!, tetapi tidak ada damai sejahtera. 12 Seharusnya kata dusta; mereka melakukan kesalahan dan malas unmereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan; tuk bertobat. 6 Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak ke- timbuni tipu! Mereka enggan mengenal TUHAN. 7 Sebab
nal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara itu beginilah firman TUHAN semesta alam: ”Sesungguhorang-orang yang rebah, mereka akan tersandung jatuh nya, Aku mau melebur dan menguji mereka, sebab apapada waktu mereka dihukum, firman TUHAN. 13 Aku mau kah lagi yang dapat Kulakukan terhadap puteri umat-Ku?
memungut hasil mereka, demikianlah firman TUHAN, te- 8 Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, pertapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak kataan dari mulutnya adalah tipu; mereka berbicara daada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah mai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka melayu; sebab itu Aku akan menetapkan bagi mereka orang- rancang pengadangan terhadapnya. 9 Masakan Aku tidak
orang yang akan melindas mereka.” 14 Mengapakah kita menghukum mereka karena semuanya ini?, demikianlah
duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi firman TUHAN. Masakan Aku tidak membalas dendamke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana! Sebab Ku kepada bangsa yang seperti ini? 10 Menangis dan meTUHAN, Allah kita, membinasakan kita, memberi kita rintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena
minum racun, sebab kita telah berdosa kepada TUHAN. padang rumput di gurun, sebab semuanya sudah tandus
15
Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu sampai tidak ada orang yang melintasinya, dan orang tiyang baik, mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang dak mendengar lagi suara ternak; baik burung-burung di
ada hanya kengerian! 16 ”Dengus kuda musuh terdengar udara maupun binatang-binatang, semuanya telah lari dan
dari Dan; karena bunyi ringkik kuda jantan mereka geme- sudah lenyap. 11 Aku akan membuat Yerusalem menjadi
tarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala;
negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. 17 Lihatlah, Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi,
Aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak, yang ti- tidak berpenduduk lagi.” 12 Siapakah orang yang begitu bidak dapat dimanterai, yang akan memagut kamu, demiki- jaksana, sehingga ia dapat mengerti hal ini, orang yang
anlah firman TUHAN.” 18 Tidak tersembuhkan kedukaan telah menerima firman dari mulut TUHAN, supaya ia dayang menimpa diriku, hatiku sakit pedih. 19 Dengar! se- pat memberitahukannya? Apakah sebabnya negeri ini biruan puteri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh: nasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang
”Tidak adakah TUHAN di Sion? Tidak adakah Raja- yang melintasinya? 13 Berfirmanlah TUHAN: ”Oleh kanya di dalamnya?” --Mengapakah mereka menimbulkan sa- rena mereka meninggalkan Taurat-Ku yang telah Kusekit hati-Ku dengan patung-patung mereka, dengan dewa- rahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendewa asing yang sia-sia? -- 20 Sudah lewat musim menuai, dengarkan suara-Ku dan tidak mengikutinya, 14 melainkan
sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum dise- mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal selamatkan juga! 21 Karena luka puteri bangsaku hatiku perti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang
luka; aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. mereka. 15 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta
22
Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku akan memberi bangsa
sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka ini makan ipuh dan minum racun. 16 Aku akan menyeputeri bangsaku?
rakkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan Aku
akan melepas pedang mengejar mereka sampai Aku memSekiranya kepalaku penuh air, dan mataku jadi panbinasakan mereka.” 17 Perhatikanlah! Panggillah perempuancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi
perempuan peratap, supaya mereka datang, dan suruhorang-orang puteri bangsaku yang terbunuh! 2 Sekiranya
lah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana,
di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi
supaya mereka datang! 18 Biarlah mereka bersegera dan
orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan
meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air
meninggalkan bangsaku dan menyingkir dari pada mereka!
mata, dan kelopak mata kita melelehkan air! 19 Sebab terSebab mereka sekalian adalah orang-orang berzinah, suatu
dengar ratapan dari Sion: Wahai binasalah kami! Kami
kumpulan orang-orang yang tidak setia. 3 Mereka melensangat dipermalukan! Sebab kami harus meninggalkan neturkan lidahnya seperti busur; dusta dan bukan kebenaran
geri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan
merajalela dalam negeri; sungguh, mereka melangkah dari
orang. 20 Maka dengarlah firman TUHAN, hai perempuankejahatan kepada kejahatan, tetapi TUHAN tidaklah me-
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perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulut- Nya. 11 Beginilah harus kamu katakan kepada mereka:
Nya; ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, ”Para allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan
dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada te- lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini.” 12 Tuhanlah
mannya: 21 ”Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, yang menjadikan bumi dengan kekuatan-Nya, yang menemasuk ke dalam istana-istana kita; ia melenyapkan kanak- gakkan dunia dengan kebijaksanaan-Nya, dan yang memkanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan; 22 mayat- bentangkan langit dengan akal budi-Nya. 13 Apabila Ia
mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, se- memperdengarkan suara-Nya, menderulah bunyi air di laperti berkas gandum di belakang orang-orang yang me- ngit, Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, Ia memnuai tanpa ada yang mengumpulkan.” 23 Beginilah firman buat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin
TUHAN: ”Janganlah orang bijaksana bermegah karena ke- dari perbendaharaan-Nya. 14 Setiap manusia ternyata bobijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena doh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menkekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena ke- jadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuakayaannya, 24 tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ngannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya,
bermegah karena yang berikut: bahwa ia memahami dan 15 semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi
mengenal Aku, bahwa Akulah TUHAN yang menunjukkan buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum.
kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi; sungguh, se- 16 Tidaklah begitu Dia yang menjadi bagian Yakub, semuanya itu Kusukai, demikianlah firman TUHAN.” 25 ”Lihat,bab Dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel
waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa adalah suku milik-Nya; nama-Nya ialah TUHAN semesta
Aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit alam! 17 Angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai
khatannya: 26 orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, orang-orang yang berada dalam pengepungan! 18 Sebab
bani Amon, orang Moab dan semua orang yang berpo- beginilah firman TUHAN: ”Sesungguhnya, sekali ini Aku
tong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam akan melemparkan penduduk negeri ini, dan Aku akan
di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan menyesakkan mereka, supaya mereka merasakannya.” -19
segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya.”
Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan! Aku berpikir: ”Ah, inilah suatu kepedihan yang
harus kutanggung!” 20 Kemahku sudah rusak, dan semua
Dengarlah firman yang disampaikan TUHAN kepatalinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi dari padamu, hai kaum Israel! 2 Beginilah firman TUHAN: ”Jadaku, tidak ada lagi; tidak ada lagi yang mendirikan kenganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsamahku dan yang membentangkan tendaku. -- 21 Sungguh,
bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit,
gembala-gembala sudah menjadi bodoh, mereka tidak mesekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. 3 Sebab yang
nanyakan petunjuk TUHAN. Sebab itu mereka tidak berdisegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berbahagia dan seluruh binatang gembalaan mereka ceraihala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang
berai. 22 Terdengarlah suatu berita, bunyinya: Kegemdikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? 4 Orang
paran besar akan datang dari tanah sebelah utara, unmemperindahnya dengan emas dan perak; orang mempertuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang.
jadi tempat persembunyian serigala-serigala. 23 Aku tahu,
5
Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentiya TUHAN, bahwa manusia tidak berkuasa untuk memun, tidak dapat berbicara; orang harus mengangkatnya,
nentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkusebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadaasa untuk menetapkan langkahnya. 24 Hajarlah aku, ya
nya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berTUHAN, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murkabuat baikpun tidak dapat.” 6 Tidak ada yang sama seperti
Mu, supaya aku jangan Kaubinasakan! 25 Tumpahkanlah
Engkau, ya TUHAN! Engkau besar dan nama-Mu besar
kepanasan amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak
oleh keperkasaan. 7 Siapakah yang tidak takut kepada-Mu,
mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tiya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepada-Mulah seharusdak menyerukan nama-Mu; sebab mereka telah memakan
nya sikap yang demikian; sebab di antara semua orang biYakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediajaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka
mannya menjadi puing.
tidak ada yang sama seperti Engkau! 8 Berhala itu semuanya bodoh dan dungu; petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia
Firman yang datang kepada Yeremia dari TUHAN,
hanya kayu belaka. -- 9 Perak kepingan dibawa dari Tarsis,
dan emas dari Ufas; berhala itu buatan tukang dan buatan bunyinya: 2 ”Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini
tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada
kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. -- penduduk Yerusalem! 3 Katakanlah kepada mereka: Be10
Tetapi TUHAN adalah Allah yang benar, Dialah Allah ginilah firman TUHAN, Allah Israel: Terkutuklah orang
yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian
murka-Nya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geram- ini, 4 yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyangmu
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pada waktu mereka Kubawa keluar dari tanah Mesir, dari membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka
dapur peleburan besi, dengan berfirman: Dengarkanlah atasmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum
suara-Ku dan lakukanlah segala apa yang Kuperintahkan Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatikepadamu, maka kamu akan menjadi umat-Ku dan Aku Ku dengan membakar korban kepada Baal.” 18 TUHAN
akan menjadi Allahmu, 5 sehingga Aku dapat menepati memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahusumpah yang telah Kuikrarkan kepada nenek moyangmu inya; pada waktu itu Engkau, TUHAN, memperlihatkan
untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah- perbuatan mereka kepadaku. 19 Tetapi aku dulu seperti
limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini.” anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih, aku tiLalu jawabku: ”Begitulah hendaknya, ya TUHAN!” 6 Berfirmanlah
dak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat
TUHAN kepadaku: ”Serukanlah segala perkataan ini di terhadap aku: ”Marilah kita binasakan pohon ini dengan
kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan buah-buahnya! Marilah kita melenyapkannya dari negeri
mengatakan: Dengarkanlah perkataan-perkataan perjan- orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat
jian ini dan lakukanlah itu! 7 Sebab Aku sungguh-sungguh orang lagi!” 20 Tetapi, TUHAN semesta alam, yang mengmemperingatkan nenek moyangmu, pada waktu Aku me- hakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarnuntun mereka keluar dari tanah Mesir; sampai kepada lah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab
waktu ini Aku memperingatkan mereka terus-menerus: De- kepada-Mulah kuserahkan perkaraku. 21 Sebab itu begingarkanlah suara-Ku! 8 Tetapi mereka tidak mau mende- nilah firman TUHAN tentang orang-orang Anatot yang
ngarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan: ”Janganlah
masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat; bernubuat demi nama TUHAN, supaya jangan engkau
maka Aku telah mendatangkan ke atas mereka segala per- mati oleh tangan kami!” -- 22 Sebab itu beginilah firman
kataan perjanjian ini, yang telah Kuperintahkan dipegang, TUHAN semesta alam: ”Sesungguhnya, Aku akan mengtetapi mereka tidak memegangnya.” 9 Berfirmanlah TUHAN hukum mereka: pemuda-pemuda mereka akan mati oleh
kepadaku: ”Telah terdapat persepakatan jahat di antara pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan
orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. 10 Mereka su- akan habis mati kelaparan; 23 tidak ada yang tinggal hidup
dah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang me- di antara mereka, sebab Aku akan mendatangkan malareka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman- petaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman
Ku. Mereka mengikuti allah lain dan beribadah kepada- mereka.”
nya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari
perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang
Engkau memang benar, ya TUHAN, bilamana aku
mereka. 11 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhberbantah dengan Engkau! Tetapi aku mau berbicara denya, Aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang
ngan Engkau tentang keadilan: Mengapakah mujur hidup
tidak dapat mereka hindari, dan apabila mereka berseruorang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tiseru kepada-Ku, maka Aku tidak akan mendengarkan medak setia? 2 Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka. 12 Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerekapun juga berakar, mereka tumbuh subur dan mengrusalem pergi berseru-seru kepada para allah yang mereka
hasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mesembah dengan korban bakaran, tetapi allah itu sama sereka, tetapi jauh dari hati mereka. 3 Ya TUHAN, Engkau
kali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka dimengenal
aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji
timpa malapetaka. 13 Sebab seperti banyaknya kotamu
bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka ke
demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda, dan seluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah
perti banyaknya jalan di Yerusalem demikian banyaknya
mereka untuk hari penyembelihan. -- 4 Berapa lama lagi
mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kenegeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang
pada Baal. 14 Adapun engkau, janganlah engkau berdoa
menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya binatanguntuk bangsa ini dan janganlah naikkan permohonan dan
binatang dan burung-burung habis lenyap, sebab mereka
doa untuk mereka, sebab Aku tidak akan mendengarkan
telah mengira: ”Ia tidak akan melihat tingkah langkah
pada waktu mereka berseru kepada-Ku karena malape5
kita!”
”Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan
taka mereka. 15 Apakah lagi urusan kekasih-Ku di dalam
kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau
rumah-Ku, bukankah ia sudah melaksanakan rancanganhendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang
rancangan yang jahat? Dapatkah nazar-nazar dan dadamai engkau tidak merasa tenteram, apakah yang akan
ging yang suci melewatkan malapetaka dari padamu, seengkau
perbuat di hutan belukar sungai Yordan? 6 Sebab
hingga kemudian engkau dapat beria-ria? 16 Pohon zaitun
saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka senyang rimbun, elok dipandang mata, pernah TUHAN mediri juga berbuat khianat terhadap engkau; mereka juga
namai engkau. Tetapi dengan bunyi keributan yang hebat
bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada
Ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga rantingmereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu! 7 Aku
rantingnya terbakar. 17 TUHAN semesta alam, yang telah
telah meninggalkan kediaman-Ku, telah membuangkan ne-
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geri milik-Ku; Aku telah menyerahkan buah hati-Ku ke
dalam tangan musuhnya. 8 Negeri milik-Ku sudah menjadi
seperti singa di hutan bagi-Ku; ia mengeraskan suaranya
menentang Aku, sebab itu Aku membencinya. 9 Negeri
milik-Ku sudah menjadi seperti burung belang bagi-Ku;
burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya! 10 Banyak gembala telah merusakkan kebun
anggur-Ku, memijak-mijak tanah-Ku, dan membuat tanah kedambaan-Ku menjadi padang gurun yang sunyi sepi.
11
Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi, sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapan-Ku! Sunyi sepi sekarang
segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. 12 Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun; sebab pedang TUHAN
mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung
lain; tidak ada damai bagi segala yang hidup. 13 Mereka
telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak
duri; mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka
tidak berguna; mereka malu karena hasil yang diperoleh
mereka, akibat dari murka TUHAN yang menyala-nyala.”
14
Beginilah firman TUHAN: ”Mengenai sekalian tetanggaKu yang jahat yang telah mengusik negeri yang telah Kuberikan sebagai milik pusaka kepada umat-Ku Israel, bahwasanya Aku akan mencabut mereka dari tanah mereka
dan Aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. 15 Tetapi setelah Aku mencabut mereka, maka Aku
akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan
masing-masing ke negerinya. 16 Dan jika mereka sungguhsungguh belajar cara hidup umat-Ku sehingga bersumpah
demi nama-Ku: Demi TUHAN yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umat-Ku untuk bersumpah demi
Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatKu. 17 Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka
Aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan
bangsa yang demikian, demikianlah firman TUHAN.”
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Beginilah firman TUHAN kepadaku: ”Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu,
tetapi jangan kaucelupkan ke dalam air!” 2 Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan TUHAN, lalu
mengikatkannya pada pinggangku. 3 Sesudah itu datanglah
firman TUHAN kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya:
4
”Ambillah ikat pinggang yang telah kaubeli dan yang sekarang pada pinggangmu itu! Pergilah segera ke sungai
Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah
bukit batu!” 5 Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan
TUHAN kepadaku. 6 Sesudah beberapa waktu lamanya,
berfirmanlah TUHAN kepadaku: ”Pergilah segera ke sungai Efrat mengambil dari sana ikat pinggang yang Kuperintahkan kausembunyikan di sana!” 7 Maka pergilah
aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil

ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya,
tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. 8 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 9 ”Beginilah firman TUHAN: Demikianlah Aku
akan menghapuskan kecongkakbongakan Yehuda dan Yerusalem. 10 Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataan-Ku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti allah lain untuk beribadah
dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. 11 Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel
dan segenap kaum Yehuda Kulekatkan kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN, supaya mereka itu menjadi umat,
menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagi-Ku. Tetapi
mereka itu tidak mau mendengar.” 12 ”Katakanlah kepada
mereka firman ini: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur! Dan
jika mereka berkata kepadamu: Masakan kami tidak tahu
betul, bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur?, 13 maka katakanlah kepada mereka: Beginilah firman
TUHAN: Sesungguhnya, seluruh penduduk negeri ini akan
Kupenuhi dengan kemabukan: para raja yang duduk di
atas takhta Daud, para imam, para nabi dan seluruh penduduk Yerusalem. 14 Aku akan membantingkan seorang
kepada yang lain sampai mereka hancur, bapa-bapa dengan anak-anaknya, demikianlah firman TUHAN. Aku akan
membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa
sayang dan tanpa ampun.” 15 Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab TUHAN telah berfirman. 16 Permuliakanlah TUHAN, Allahmu, sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu
tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan
hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita.
17
Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan
bercucuran, oleh sebab kawanan domba TUHAN diangkut
tertawan. 18 Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri:
”Duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota
kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu!” 19 Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorangpun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan, diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. 20 Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang-orang datang dari utara! Di
manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? 21 Apakah yang
kaukatakan, apabila diangkat menjadi kepalamu orangorang yang kauperlakukan sebagai pacar? Bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? 22 Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu: ”Mengapakah semuanya ini menimpa
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aku?” Karena banyaknya kesalahanmulah maka disingkapkantelah berkata kepada mereka: Kamu tidak akan mengaujung kainmu dan engkau diperkosa! 23 Dapatkah orang lami perang, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu,
Etiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah tetapi Aku akan memberikan kepada kamu damai sejabelangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang- htera yang mantap di tempat ini!” 14 Jawab TUHAN keorang yang membiasakan diri berbuat jahat? 24 Aku akan padaku: ”Para nabi itu bernubuat palsu demi nama-Ku!
menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan meangin padang gurun. 25 Itulah nasibmu, bagianmu yang reka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menutelah Kuukur untukmu, demikianlah firman TUHAN, ka- buatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong
rena engkau melupakan Aku, dan mempercayai dusta. 26 Akupun
dan tipu rekaan hatinya sendiri. 15 Sebab itu beginilah
juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mu- firman TUHAN mengenai para nabi yang bernubuat demi
kamu, sehingga kelihatan auratmu. 27 Zinahmu dan ring- nama-Ku, padahal Aku tidak mengutus mereka, dan yang
kikmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit berkata: Perang dan kelaparan tidak akan menimpa nedan di padang-padang, Aku sudah melihat perbuatanmu geri ini--:Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh peryang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem, berapa ang dan kelaparan! 16 Dan bangsa yang kepadanya melama lagi hingga engkau menjadi tahir?
reka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada
orang yang akan menguburkan mereka: mereka sendiri,
Firman TUHAN yang datang kepada Yeremia mengisteri-isteri
mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan
enai musim kering. 2 Yehuda berkabung, pintu-pintu geryang perempuan. Demikianlah akan Kutumpahkan kejabangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah; jehatan mereka ke atas mereka.” 17 Katakanlah perkataan
ritan Yerusalem naik ke atas. 3 Pembesar-pembesarnya
ini kepada mereka: ”Air mataku bercucuran siang dan
menyuruh pelayan-pelayannya mencari air; mereka sammalam dengan tidak berhenti-henti, sebab anak dara, pupai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga
teri bangsaku, dilukai dengan luka parah, luka yang sama
mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu,
sekali tidak tersembuhkan. 18 Apabila aku keluar ke pamukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kedang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh
pala mereka. 4 Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab
pedang! Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada
hujan tiada turun di negeri, maka petani-petani merasa
orang-orang sakit kelaparan! Bahkan, baik nabi maupun
kecewa dan menyelubungi kepala mereka. 5 Bahkan rusa
imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya.” 19 Telah
betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir,
Kautolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muaksebab tidak ada rumput muda. 6 Keledai-keledai hutan
kah Engkau terhadap Sion? Mengapakah kami Kaupukul
berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti sesedemikian, hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami?
rigala, matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput.
Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang
7
”Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan
sesuatu yang baik; mengharapkan waktu kesembuhan, tekami, bertindaklah membela kami, ya TUHAN, oleh katapi hanya ada kengerian! 20 Ya TUHAN, kami mengetahui
rena nama-Mu! Sebab banyak kemurtadan kami, kami
kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami; sungtelah berdosa kepada-Mu. 8 Ya Pengharapan Israel, Peguh, kami telah berdosa kepada-Mu. 21 Janganlah Engnolongnya di waktu kesusahan! Mengapakah Engkau sekau menampik kami, oleh karena nama-Mu, dan jangaperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan
nlah Engkau menghinakan takhta kemuliaan-Mu! Ingatyang hanya singgah untuk bermalam? 9 Mengapakah Englah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkankau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang
nya! 22 Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara
tidak sanggup menolong? Tetapi Engkau ada di antara
dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah lakami, ya TUHAN, dan nama-Mu diserukan di atas kami;
ngit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Eng10
janganlah tinggalkan kami!” Beginilah firman TUHAN
kau saja, ya TUHAN Allah kami, Pengharapan kami, yang
tentang bangsa ini: ”Mereka sangat senang mengembara
membuat semuanya itu?
dan tidak menahan kakinya. Sebab itu TUHAN tidak
berkenan kepada mereka; tetapi sekarang Ia mau mengTUHAN berfirman kepadaku: ”Sekalipun Musa dan
ingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka.” 11 TUHAN berfirman kepadaku: ”Janganlah engkau Samuel berdiri di hadapan-Ku, hati-Ku tidak akan berberdoa untuk kebaikan bangsa ini! 12 Sekalipun mereka balik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanberpuasa, Aku tidak akan mendengarkan seruan mereka; Ku, biarlah mereka pergi! 2 Dan apabila mereka bertanya
sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan kepadamu: Ke manakah kami harus pergi?, maka jawakorban sajian, Aku tidak akan berkenan kepada mereka, blah mereka: Beginilah firman TUHAN: Yang ke maut,
melainkan Aku akan menghabiskan mereka dengan per- ke mautlah! Yang ke pedang, ke pedanglah! Yang ke
ang, dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar.” 13 Lalu kelaparan, ke kelaparanlah! dan yang ke tawanan, ke
aku berkata: ”Aduh, Tuhan ALLAH! Bukankah para nabi tawananlah! 3 Aku akan mendatangkan atas mereka em-
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pat hukuman, demikianlah firman TUHAN: pedang untuk
membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burungburung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. 4 Dengan demikian Aku akan
membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan
di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, raja Yehuda, di Yerusalem.” 5 ”Siapakah
yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem, dan siapakah yang akan turut berdukacita dengan
engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan
perihal kesehatanmu? 6 Engkau sendiri telah menolak Aku,
demikianlah firman TUHAN, telah pergi meninggalkan
Aku. Maka Aku mengacungkan tangan-Ku dan membinasakan engkau; Aku sudah jemu untuk merasa sesal. 7 Aku
menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri; Aku
membuat umat-Ku kehilangan anak dan membinasakan
mereka, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. 8 Janda-janda di antara mereka Kubuat lebih
besar jumlahnya dari pada pasir laut. Aku mendatangkan
ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari.
Dengan tiba-tiba Aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. 9 Maka meranalah perempuan yang
sudah tujuh kali melahirkan, nafasnya mengap-mengap,
baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang, ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan Kuserahkan
kepada pedang di depan musuh-musuh mereka, demikianlah firman TUHAN.” 10 Celaka aku, ya ibuku, bahwa
engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku
bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang
menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya
mengutuki aku. 11 Sungguh, ya TUHAN, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya, dan telah membela
musuh di depan-Mu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya! 12 Dapatkah orang mematahkan besi, besi dari
utara dan tembaga? 13 ”Harta kekayaanmu dan barangbarang perbendaharaanmu akan Kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu.
14
Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu
di negeri yang tidak kaukenal, sebab dalam murka-Ku telah mencetus api yang akan menyala atasmu.” 15 Engkau
mengetahuinya; ya TUHAN, ingatlah aku dan perhatikanlah aku, lakukanlah pembalasan untukku terhadap orangorang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil, karena panjang sabar-Mu, ketahuilah bagaimana
aku menanggung celaan oleh karena Engkau! 16 Apabila
aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku
menikmatinya; firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku,
dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya TUHAN, Allah semesta alam. 17 Tidak
pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang
yang bersenda gurau; karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan
geram. 18 Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan,

dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh,
Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak
dapat dipercayai. 19 Karena itu beginilah jawab TUHAN:
”Jika engkau mau kembali, Aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapan-Ku, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau
akan menjadi penyambung lidah bagi-Ku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu
kembali kepada mereka. 20 Terhadap bangsa ini Aku akan
membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga;
mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab Aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, demikianlah firman
TUHAN. 21 Aku akan melepaskan engkau dari tangan orangorang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman
orang-orang lalim.”

16Firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya:

2

”Janganlah
mengambil isteri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. 3 Sebab beginilah firman TUHAN tentang anak-anak lelaki dan anakanak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibuibu mereka yang melahirkan mereka dan tentang bapabapa mereka yang memperanakkan mereka di negeri ini:
4
Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut; mereka tidak akan diratapi dan tidak akan
dikuburkan; mereka akan menjadi pupuk di ladang; mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan; mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan
binatang-binatang di bumi. 5 Sungguh, beginilah firman
TUHAN: Janganlah masuk ke rumah perkabungan, dan
janganlah pergi meratap dan janganlah turut berdukacita
dengan mereka, sebab Aku telah menarik damai sejahtera
pemberian-Ku dari pada bangsa ini, demikianlah firman
TUHAN, juga kasih setia dan belas kasihan-Ku. 6 Besar kecil akan mati di negeri ini; mereka tidak akan dikuburkan,
dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka; tidak ada
orang yang akan menoreh-noreh diri dan yang akan menggundul kepala karena mereka. 7 Tidak ada orang yang
akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung
untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan
tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya.
8
Janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan
perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka.
9
Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, di tempat ini, di depan matamu dan
pada zamanmu, akan Kuhentikan suara kegirangan dan
suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. 10 Apabila engkau memberitahukan
kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu: Mengapakah TUHAN mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah
kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan
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terhadap TUHAN, Allah kami?, 11 maka engkau akan berkata kepada mereka: Oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan Aku, demikianlah firman TUHAN, dan
oleh karena mereka telah mengikuti allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka
meninggalkan Aku dan tidak berpegang pada Taurat-Ku.
12
Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat dari pada nenek
moyangmu! Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat dari pada mendengarkan kepadaKu. 13 Maka Aku akan melemparkan kamu dari negeri ini
ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek
moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada allah
lain siang malam, sebab Aku tidak akan menaruh kasihan
lagi kepadamu. 14 Sebab itu, demikianlah firman TUHAN,
sesungguhnya, waktunya akan datang, bahwa tidak dikatakan orang lagi: Demi TUHAN yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir!, 15 melainkan:
Demi TUHAN yang hidup yang menuntun orang Israel
keluar dari tanah utara dan dari segala negeri ke mana
Ia telah menceraiberaikan mereka! Sebab Aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah Kuberikan kepada nenek moyang mereka. 16 Sesungguhnya, Aku mau
menyuruh banyak penangkap ikan, demikianlah firman
TUHAN, yang akan menangkap mereka, sesudah itu Aku
mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit
dan dari celah-celah bukit batu. 17 Sebab Aku mengamatamati segala tingkah langkah mereka; semuanya itu tidak tersembunyi dari pandangan-Ku, dan kesalahan merekapun tidak terlindung di depan mata-Ku. 18 Aku akan
mengganjar dua kali lipat kesalahan dan dosa mereka, oleh
karena mereka telah menajiskan negeri-Ku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan dan telah memenuhi tanah milik-Ku dengan perbuatan mereka yang
keji.” 19 Ya TUHAN, kekuatanku dan bentengku, tempat
pelarianku pada hari kesesakan! Kepada-Mu akan datang
bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata: ”Sungguh,
nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa
kesia-siaan yang satupun tiada berguna. 20 Dapatkah manusia membuat allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian
bukan allah!” 21 ”Sebab itu, ketahuilah, Aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini Aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaan-Ku dan keperkasaan-Ku,
supaya mereka tahu, bahwa nama-Ku TUHAN.”

17

”Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang
matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan
pada tanduk-tanduk mezbah mereka 2 sebagai peringatan
terhadap mereka! --Mezbah-mezbah mereka dan tiangtiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang
rimbun di atas bukit yang tinggi, 3 yakni pegunungan di
padang. --Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan Kuberikan dirampas sebagai ganjaran
atas dosamu di segenap daerahmu. 4 Engkau terpaksa le-
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pas tangan dari milik pusakamu yang telah Kuberikan
kepadamu, dan Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kaukenal, sebab dalam murka-Ku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya.” 5 Beginilah firman TUHAN: ”Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh
dari pada TUHAN! 6 Ia akan seperti semak bulus di padang
belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan
baik; ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 7 Diberkatilah
orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN! 8 Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi
batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas
terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam
tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
9
Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala sesuatu,
hatinya sudah membatu: siapakah yang dapat mengetahuinya? 10 Aku, TUHAN, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya.” 11 Seperti ayam hutan yang mengerami
yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal, pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan
usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. 12 Takhta kemuliaan, luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita!
13
Ya Pengharapan Israel, TUHAN, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu; orang-orang yang
menyimpang dari pada-Mu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup,
yakni TUHAN. 14 Sembuhkanlah aku, ya TUHAN, maka
aku akan sembuh; selamatkanlah aku, maka aku akan
selamat, sebab Engkaulah kepujianku! 15 Sesungguhnya,
mereka berkata kepadaku: ”Di manakah firman TUHAN
itu? Biarlah ia sampai!” 16 Namun tidak pernah aku mendesak kepada-Mu untuk mendatangkan malapetaka, aku
tidak mengingini hari bencana! Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku, semuanya terpampang
di hadapan mata-Mu. 17 Janganlah Engkau menjadi kedahsyatan bagiku, Engkaulah perlindunganku pada hari
malapetaka. 18 Biarlah orang-orang yang mengejar aku
menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu; biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut!
Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. 19 Beginilah
firman TUHAN kepadaku: ”Pergilah engkau dan berdirilah di pintu gerbang Anak Rakyat, yang dilalui keluar masuk oleh raja-raja Yehuda, dan di segala pintu gerbang Yerusalem; 20 katakanlah kepada mereka: Dengarlah firman
TUHAN, hai raja-raja Yehuda, hai segenap Yehuda dan
segenap penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintupintu gerbang ini! 21 Beginilah firman TUHAN: Berawas-
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awaslah demi nyawamu! Janganlah mengangkut barangbarang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintupintu gerbang Yerusalem! 22 Janganlah membawa barangbarang dari rumahmu ke luar pada hari Sabat dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah
hari Sabat seperti yang telah Kuperintahkan kepada nenek
moyangmu. 23 Namun mereka tidak mau mendengarkan
dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala, sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima tegoran. 24 Apabila kamu sungguhsungguh mendengarkan Aku, demikianlah firman TUHAN,
dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintupintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan
pada hari itu, 25 maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini
akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka, yang
akan duduk di atas takhta Daud, dengan mengendarai
kereta dan kuda: mereka dan pemuka-pemuka mereka,
orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan kota
ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. 26 Orang
akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat
sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari Daerah
Bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, dengan
membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah TUHAN. 27 Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan
perintah-Ku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu
gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu
gerbangnya Aku akan menyalakan api, yang akan memakan
habis puri-puri Yerusalem, dan yang tidak akan terpadamkan.”

rajaan bahwa Aku akan membangun dan menanam mereka. 10 Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mata-Ku dan tidak mendengarkan suaraKu, maka menyesallah Aku, bahwa Aku hendak mendatangkan keberuntungan yang Kujanjikan itu kepada mereka. 11 Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan
kepada penduduk Yerusalem: Beginilah firman TUHAN:
Sesungguhnya, Aku ini sedang menyiapkan malapetaka
terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu.
Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu
dan perbuatanmu! 12 Tetapi mereka berkata: Tidak ada
gunanya! Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak
mengikuti kedegilan hatinya yang jahat.” 13 Sebab itu beginilah firman TUHAN: ”Cobalah tanyakan di kalangan
bangsa-bangsa: siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak dara Israel telah melakukan hal-hal yang
sangat ngeri! 14 Masakan salju putih akan beralih dari
gunung batu Siryon? Masakan air gunung akan habis;
air yang sejuk dan mengalir? 15 Tetapi umat-Ku telah
melupakan Aku, mereka telah membakar korban kepada
dewa kesia-siaan; mereka telah tersandung jatuh di jalanjalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak
diratakan. 16 Maka mereka membuat negerinya menjadi
kengerian menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri, dan akan
menggeleng-gelengkan kepalanya. 17 Seperti angin timur
Aku akan menyerakkan mereka di depan musuhnya. BelakangKu akan Kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaKu pada hari bencana mereka.” 18 Berkatalah mereka: ”Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijakFirman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia,
sana tidak akan kehabisan nasihat dan nabi tidak akan
bunyinya: 2 ”Pergilah dengan segera ke rumah tukang perkehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahaiuk! Di sana Aku akan memperdengarkan perkataan-perkataansanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataanKu kepadamu.” 3 Lalu pergilah aku ke rumah tukang pernya!” 19 Perhatikanlah aku, ya TUHAN, dan dengarkanlah
iuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan.
suara pengaduanku! 20 Akan dibalaskah kebaikan dengan
4
Apabila bejana, yang sedang dibuatnya dari tanah liat
kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang undi tangannya itu, rusak, maka tukang periuk itu mengertuk aku! Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapan-Mu,
jakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang
dan telah berbicara membela mereka, supaya amarah-Mu
5
baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman
disurutkan dari mereka. 21 Sebab itu serahkanlah anak6
TUHAN kepadaku, bunyinya: ”Masakan Aku tidak daanak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai
pancung pedang! Biarlah isteri-isteri mereka kehilangan
kaum Israel!, demikianlah firman TUHAN. Sungguh, seanak dan suami; biarlah laki-laki mereka mati oleh samperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu
par, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di
7
di tangan-Ku, hai kaum Israel! Ada kalanya Aku berkata
pertempuran! 22 Biarlah kedengaran jeritan dari rumahtentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa
rumah mereka, apabila Engkau dengan tiba-tiba mendaAku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya.
tangkan gerombolan perampok kepada mereka! Sebab me8
Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa Aku berkata
reka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan
demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyetelah memasang jerat untuk kakiku. 23 Tetapi Engkau, ya
sallah Aku, bahwa Aku hendak menjatuhkan malapetaka
TUHAN, Engkau mengetahui segala rancangan mereka unyang Kurancangkan itu terhadap mereka. 9 Ada kalanya
tuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka,
Aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu ke-
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dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapan-Mu, jadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang
tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan mata-Mu; di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala
bertindaklah pada hari murka-Mu terhadap mereka!
tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada allah lain.” 14 Ketika Yeremia pulang dari Tofet, ke
mana TUHAN telah mengutusnya untuk bernubuat, berdiBeginilah pula firman TUHAN kepadaku: ”Pergilah
rilah ia di pelataran rumah TUHAN dan berkata kepada
membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah
segenap orang banyak: 15 ”Beginilah firman TUHAN sebersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu
mesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku akan mendadan beberapa orang imam yang tertua, 2 kemudian bertangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya
angkatlah ke Lembah Ben-Hinom yang di depan pintu
seluruh malapetaka yang telah Kukatakan akan menimpa
gerbang Beling! Serukanlah di sana perkataan-perkataan
mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendeyang akan Kusampaikan kepadamu! 3 Katakanlah: Dengarkan perkataan-perkataan
ngarlah firman TUHAN, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem! Beginilah firman TUHAN semesta alam,
Pasyhur bin Imer, imam yang pada waktu itu menjaAllah Israel: Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang bat kepala di rumah TUHAN, mendengar Yeremia menumendengarnya, mendenging! 4 Sebab mereka telah mening- buatkan perkataan-perkataan itu. 2 Lalu Pasyhur memugalkan Aku, telah memberikan tempat ini kepada allah kul nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang
asing dan telah membakar korban di sini kepada allah lain Benyamin yang ada di atas rumah TUHAN. 3 Tetapi keyang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek tika Pasyhur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari
moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka te- pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya: ”TUHAN
lah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang akan menyebut namamu bukan Pasyhur, melainkan Kegentaranyang tidak bersalah. 5 Mereka telah mendirikan bukit-bukit dari-segala-jurusan. 4 Sebab beginilah firman TUHAN: Sepengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak me- sungguhnya, Aku akan membuat engkau menjadi kegenreka sebagai korban bakaran kepada Baal, suatu hal yang taran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu; mereka
tidak pernah Kuperintahkan atau Kukatakan dan yang ti- akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu
dak pernah timbul dalam hati-Ku. 6 Sebab itu, sesungguh- sendiri. Dan seluruh Yehuda akan Kuserahkan ke dalam
nya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, tangan raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dabahwa tempat ini tidak akan disebut lagi: Tofet dan Lem- lam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka debah Ben-Hinom, melainkan Lembah Pembunuhan. 7 Aku ngan pedang. 5 Juga harta benda kota ini, segala hasil
akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di jerih payahnya, segala barangnya yang berharga dan setempat ini dan Aku akan membuat mereka rebah oleh pe- gala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan Kudang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang serahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjayang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membi- rah, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel.
arkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung 6 Mengenai engkau, hai Pasyhur, dan semua orang yang
di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. 8 Aku akan diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan; engkau
membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan
suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dikuburkan di sana: engkau ini dengan semua sahabatmu
dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. 9 Aku yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu.” 7 Engkau
akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki- telah membujuk aku, ya TUHAN, dan aku telah memlaki dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang biarkan diriku dibujuk; Engkau terlalu kuat bagiku dan
memakan daging temannya, dalam keadaan susah dan su- Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan
lit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku.
8
orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. 10 Selanjutnya
Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak,
pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang terpaksa berseru: ”Kelaliman! Aniaya!” Sebab firman TUHAN
turut bersama-sama engkau. 11 Katakanlah kepada me- telah menjadi cela dan cemooh bagiku, sepanjang hari.
reka: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Demiki- 9 Tetapi apabila aku berpikir: ”Aku tidak mau mengingat
anlah akan Kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namaorang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga ti- Nya”, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api
dak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku; aku
penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk mengu- berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sangburkan. 12 Begitulah akan Kulakukan kepada tempat ini, gup. 10 Aku telah mendengar bisikan banyak orang: ”Kedemikianlah firman TUHAN, dan kepada penduduknya. gentaran datang dari segala jurusan! Adukanlah dia! Kita
Aku akan membuat kota ini seperti Tofet: 13 rumah-rumah mau mengadukan dia!” Semua orang sahabat karibku mengYerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan men- intai apakah aku tersandung jatuh: ”Barangkali ia mem-
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biarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan tanpa ampun. 8 Tetapi kepada bangsa ini haruslah kaudia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia!” katakan: Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku
11
Tetapi TUHAN menyertai aku seperti pahlawan yang menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan
gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan kematian. 9 Siapa yang tinggal di kota ini akan mati katersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa- rena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit samapa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka ti- par; tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan
dak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlu- diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu,
pakan! 12 Ya TUHAN semesta alam, yang menguji orang ia akan tetap hidup; nyawanya akan menjadi jarahan bagibenar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat nya. 10 Sebab Aku telah menentang kota ini untuk mendapembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mulah ku- tangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan kebeserahkan perkaraku. 13 Menyanyilah untuk TUHAN, puji- runtungannya, demikianlah firman TUHAN. Kota ini akan
lah TUHAN! Sebab ia telah melepaskan nyawa orang mis- diserahkan ke dalam tangan raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api.” 11 Kepada keluarga raja Yehuda.
kin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. 14 Terkutuklah
hari ketika aku dilahirkan! Biarlah jangan diberkati hari Dengarlah firman TUHAN: 12 ”Beginilah firman TUHAN,
ketika ibuku melahirkan aku! 15 Terkutuklah orang yang hai keturunan Daud: Jatuhkanlah hukum yang adil semembawa kabar kepada bapaku dengan mengatakan: ”Se- tiap pagi dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang
orang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu!” yang mem- yang dirampas haknya, supaya kehangatan murka-Ku jabuat dia bersukacita dengan sangat. 16 Terjadilah kepada ngan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan
hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggangbalikkan tidak ada yang memadamkannya, oleh karena perbuatanTUHAN tanpa belas kasihan! Didengarnyalah kiranya ter- perbuatanmu yang jahat! 13 Sesungguhnya, Aku akan meniakan pada waktu pagi dan hiruk-pikuk pada waktu te- jadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu
ngah hari! 17 Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di dataran, demikianlah firman TUHAN, hai kamu yang
di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia berkata: Siapakah yang berani turun kepada kami dan simengandung untuk selamanya! 18 Mengapa gerangan aku apakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami?
keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, 14 Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu, demikianlah firman TUHAN. Aku
sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu?
akan menyalakan api di hutannya yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya.”
Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia,
ketika raja Zedekia mengutus Pasyhur bin Malkia dan
imam Zefanya bin Maaseya kepadanya dengan pesan: 2 ”Tanyakanlah
Beginilah firman TUHAN: ”Pergilah ke istana raja
kiranya petunjuk TUHAN untuk kami, sebab Nebukad- Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini! 2 Katakanlah:
nezar, raja Babel, memerangi kami! Barangkali TUHAN Dengarlah firman TUHAN, hai raja Yehuda yang duduk di
mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatanatas takhta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyaNya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur mening- tmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini! 3 Beginilah
galkan kami.” 3 Kata Yeremia kepada mereka: ”Beginilah firman TUHAN: Lakukanlah keadilan dan kebenaran, lekamu katakan kepada Zedekia: 4 Beginilah firman TUHAN, paskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas
Allah Israel: Sesungguhnya, Aku akan membalikkan sen- haknya, janganlah engkau menindas dan janganlah engjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berpe- kau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan
rang melawan raja Babel dan melawan orang-orang Ka- keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang
sdim yang mengepung kamu dari luar tembok; Aku akan yang tak bersalah di tempat ini! 4 Sebab jika kamu sungguhmengumpulkannya ke dalam kota ini. 5 Aku sendiri akan sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintuberperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja
dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan keha- yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengenngatan amarah dan dengan kegusaran yang besar. 6 Aku darai kereta dan kuda: mereka itu, pegawai-pegawainya
akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun dan rakyatnya. 5 Tetapi jika kamu tidak mendengarkan
binatang; mereka akan mati oleh penyakit sampar yang perkataan-perkataan ini, maka Aku sudah bersumpah demi
hebat. 7 Sesudah itu, demikianlah firman TUHAN, maka diri-Ku, demikianlah firman TUHAN, bahwa istana ini
Zedekia, raja Yehuda, dan pegawai-pegawainya dan rakyat akan menjadi reruntuhan. 6 Sebab beginilah firman TUHAN
di kota ini, yang masih tinggal hidup dari penyakit sam- mengenai keluarga raja Yehuda: Engkau seperti Gilead
par, dari pedang dan dari kelaparan, akan Kuserahkan bagi-Ku, seperti puncak gunung Libanon! Namun pastike dalam tangan Nebukadnezar, raja Babel, yaitu ke da- lah Aku akan membuat engkau menjadi padang gurun,
lam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa menjadi kota yang tidak didiami orang. 7 Aku akan memereka; orang akan memukul mati mereka dengan mata netapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masingpedang tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan dan masing dengan senjatanya; mereka akan menebang po-
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hon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api.
8
Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain: Mengapakah TUHAN melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? 9 Orang akan menjawab: Oleh karena mereka
telah melupakan perjanjian TUHAN, Allah mereka, dan
telah sujud menyembah kepada allah lain dan beribadah
kepadanya.” 10 Janganlah kamu menangisi orang mati dan
janganlah turut berdukacita karena dia. Lebih baiklah
kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan
kembali lagi, ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. 11 Sebab beginilah firman TUHAN mengenai Salum
bin Yosia, raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan yang telah meninggalkan
tempat ini: ”Ia tidak lagi akan kembali ke sini, 12 tetapi
ia akan mati di tempat pembuangannya, dan tidak lagi
akan melihat negeri ini.” 13 Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya
berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya
dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya; 14 yang berkata: ”Aku mau mendirikan istana yang
besar lebar dan anjung yang lapang luas!”, lalu menetas
dinding istana membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. 15 Sangkamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian
kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, 16 serta mengadili perkara orang sengsara dan orang
miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal
Aku? demikianlah firman TUHAN. 17 Tetapi matamu dan
hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada
penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan! 18 Sebab itu beginilah
firman TUHAN mengenai Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda:
”Orang tidak akan meratapi dia: Aduhai abangku! Aduhai
kakakku! Orang tidak akan menangisi dia: Aduhai tuan!
Aduhai Seri Paduka! 19 Ia akan dikubur secara penguburan
keledai, diseret dan dilemparkan ke luar pintu-pintu gerbang Yerusalem.” 20 Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah! Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan!
Berteriaklah dari pegunungan Abarim, sebab semua kekasihmu sudah hancur! 21 Aku telah berbicara kepadamu
selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata: ”Aku tidak
mau mendengarkan!” Itulah tingkah langkahmu dari sejak
masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan
suara-Ku! 22 Semua orang yang menggembalakan kamu
akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu
dan bernoda dari sebab segala kejahatanmu. 23 Hai engkau yang diam di gunung Libanon, dan yang bersarang
di pohon-pohon aras! Betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau, kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan! 24 ”Demi Aku yang
hidup, demikianlah firman TUHAN, bahkan sekalipun Ko-
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nya bin Yoyakim, raja Yehuda, adalah sebagai cincin meterai pada tangan kanan-Ku, namun Aku akan mencabut
engkau! 25 Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke
dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam
tangan Nebukadnezar, raja Babel, dan ke dalam tangan
orang-orang Kasdim. 26 Aku akan melemparkan engkau
serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang
bukan tempat kelahiranmu; di sanalah kamu akan mati.
27
Tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali
ke situ, mereka tidak akan kembali!” 28 Adakah Konya ini
suatu benda yang hina, yang akan dipecahkan orang, atau
suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia
dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? 29 Hai negeri, negeri, negeri! Dengarlah firman
TUHAN! 30 Beginilah firman TUHAN: ”Catatlah orang ini
sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang
tidak pernah berhasil dalam hidupnya; sebab seorangpun
dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas takhta Daud dan memerintah kembali di Yehuda.”

23

”Celakalah para gembala yang membiarkan kambing
domba gembalaan-Ku hilang dan terserak!” --demikianlah
firman TUHAN. 2 Sebab itu beginilah firman TUHAN, Allah
Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku: ”Kamu telah membiarkan kambing domba-Ku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka
ketahuilah, Aku akan membalaskan kepadamu perbuatanperbuatanmu yang jahat, demikianlah firman TUHAN. 3 Dan
Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaKu dari segala negeri ke mana Aku menceraiberaikan mereka, dan Aku akan membawa mereka kembali ke padang
mereka: mereka akan berkembang biak dan bertambah
banyak. 4 Aku akan mengangkat atas mereka gembalagembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekorpun, demikianlah firman TUHAN. 5 Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa
Aku akan menumbuhkan Tunas adil bagi Daud. Ia akan
memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. 6 Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tenteram; dan inilah namanya yang diberikan orang
kepadanya: TUHAN--keadilan kita. 7 Sebab itu, demikianlah firman TUHAN, sesungguhnya, waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan: Demi TUHAN
yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah
Mesir!, 8 melainkan: Demi TUHAN yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri ke mana Ia telah menceraiberaikan mereka!, maka mereka akan tinggal
di tanahnya sendiri.” 9 Mengenai nabi-nabi. Hatiku hancur
dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti
orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum
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anggur, oleh karena TUHAN dan oleh karena firman-Nya
yang kudus. 10 Negeri telah penuh dengan orang-orang
berzinah; sungguh, oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun; apa
yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. 11 ”Sungguh, baik nabi maupun
imam berlaku fasik; di rumah-Kupun juga Aku mendapati
kejahatan mereka, demikianlah firman TUHAN. 12 Sebab
itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi
mereka; di dalam gelap mereka akan terserandung dan
akan jatuh di sana; sebab Aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum, demikianlah firman TUHAN. 13 Di kalangan para
nabi Samaria Aku melihat ada yang kurang pantas: mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umat-Ku Israel. 14 Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem Aku melihat ada yang mengerikan: mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur; mereka menguatkan hati orang-orang
yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorangpun yang
bertobat dari kejahatannya; semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagi-Ku dan penduduknya seperti Gomora.” 15 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam
mengenai para nabi itu: ”Sesungguhnya, Aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para
nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri.”
16
Beginilah firman TUHAN semesta alam: ”Janganlah
dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada
kamu! Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut TUHAN;
17
mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista
firman TUHAN: Kamu akan selamat! dan kepada setiap
orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata:
Malapetaka tidak akan menimpa kamu!” 18 Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah TUHAN, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? 19 Lihatlah, angin badai TUHAN, yakni kehangatan
murka, telah keluar menyambar, --angin puting beliung-dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. 20 Murka
TUHAN tidak akan surut, sampai Ia telah melaksanakan
dan mewujudkan apa yang dirancang-Nya dalam hati-Nya;
pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. 21 ”Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat; Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. 22 Sekiranya mereka hadir dalam
dewan musyawarah-Ku, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatanperbuatannya yang jahat. 23 Masakan Aku ini hanya Allah
yang dari dekat, demikianlah firman TUHAN, dan bukan
Allah yang dari jauh juga? 24 Sekiranya ada seseorang
menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan Aku tidak melihat dia? demikianlah firman TUHAN.

Tidakkah Aku memenuhi langit dan bumi? demikianlah
firman TUHAN. 25 Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi, yang bernubuat palsu demi namaKu dengan mengatakan: Aku telah bermimpi, aku telah
bermimpi! 26 Sampai bilamana hal itu ada dalam hati
para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan
tipu rekaan hatinya sendiri, 27 yang merancang membuat
umat-Ku melupakan nama-Ku dengan mimpi-mimpinya
yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan nama-Ku oleh karena Baal? 28 Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firman-Ku,
biarlah menceritakan firman-Ku itu dengan benar! Apakah sangkut-paut jerami dengan gandum? demikianlah
firman TUHAN. 29 Bukankah firman-Ku seperti api, demikianlah firman TUHAN dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu? 30 Sebab itu, sesungguhnya, Aku akan
menjadi lawan para nabi, demikianlah firman TUHAN,
yang mencuri firman-Ku masing-masing dari temannya.
31
Sesungguhnya, Aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman TUHAN, yang memakai lidahnya sewenangwenang untuk mengutarakan firman ilahi. 32 Sesungguhnya,
Aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpimimpi dusta, demikianlah firman TUHAN, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umat-Ku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus
mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini, demikianlah firman TUHAN. 33 Apabila bangsa ini--baik nabi
ataupun imam--bertanya kepadamu: Apakah Sabda yang
dibebankan oleh TUHAN?, maka jawablah mereka: Kamulah beban itu! Sebab itu kamu akan Kubuang dari
hadapan-Ku, demikianlah firman TUHAN. 34 Adapun nabi
atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang Sabda
yang dibebankan oleh TUHAN, kepada orang itu dan kepada keluarganya akan Kulakukan pembalasan. 35 Beginilah
harus kamu katakan, masing-masing kepada temannya dan
masing-masing kepada saudaranya: Apakah jawab TUHAN?
atau: Apakah firman TUHAN? 36 Tetapi Sabda yang dibebankan oleh TUHAN janganlah kamu sebut-sebutkan lagi,
sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri, oleh karena kamu telah memutarbalikkan
perkataan-perkataan Allah yang hidup, TUHAN semesta
alam, Allah kita. 37 Beginilah engkau harus berkata kepada nabi: Apakah jawab TUHAN kepadamu? atau: Apakah firman TUHAN? 38 Tetapi jika kamu masih berbicara
tentang Sabda yang dibebankan oleh TUHAN, maka beginilah firman TUHAN: Oleh karena kamu masih memakai
ungkapan Sabda yang dibebankan oleh TUHAN itu, sekalipun Aku mengutus orang kepadamu mengatakan: Janganlah kamu berbicara tentang Sabda yang dibebankan
oleh TUHAN, 39 maka sesungguhnya, Aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapan-Ku, kamu
serta kota yang telah Kuberikan kepadamu dan kepada ne-
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nek moyangmu itu. 40 Aku akan menimpakan kepadamu kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepaaib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan ter- damu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. 4 Juga
lupakan.”
TUHAN terus-menerus mengutus kepadamu semua hambaNya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan
5
Lihatlah, TUHAN memperlihatkan kepadaku dua dan memperhatikannya. Kata mereka: Bertobatlah masingkeranjang buah ara berdiri di hadapan bait TUHAN. Hal masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari
itu terjadi sesudah Nebukadnezar, raja Babel, mengang- perbuatan-perbuatanmu yang jahat; maka kamu akan tekut ke dalam pembuangan Yekhonya bin Yoyakim, raja tap diam di tanah yang diberikan TUHAN kepadamu dan
moyangmu, dari selama-lamanya sampai selamaYehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pan- kepada nenek
6
lamanya.
Juga
janganlah kamu mengikuti allah lain undai besi dari Yerusalem dan membawa mereka ke Babel.
tuk
beribadah
dan
sujud menyembah kepadanya; janga2
Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik senlah
kamu
menimbulkan
sakit hati-Ku dengan buatan taperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi
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supaya
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Aku
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buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena je7
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sehingga
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yang kaulihat, hai Yeremia?” Maka jawabku: ”Buah ara!
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untuk kemalangaBuah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang je8
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4
lek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya.” Kemudian
alam:
Oleh
karena
kamu
tidak
mendengarkan
perkataan5
datanglah firman TUHAN kepadaku, bunyinya: ”Beginilah
9
sesungguhnya,
Aku
akan
mengerahkan
seperkataan-Ku,
firman TUHAN, Allah Israel: Sama seperti buah ara yang
mua
kaum
dari
utara--demikianlah
firman
TUHAN--menyuruh
baik ini, demikianlah Aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang Kubawa dari tem- memanggil Nebukadnezar, raja Babel, hamba-Ku itu; Aku
pat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Ka- akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan
sdim. 6 Maka Aku akan mengarahkan mata-Ku kepada penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini,
mereka untuk kebaikan mereka, dan Aku akan membawa yang akan Kutumpas dan Kubuat menjadi kengerian, menmereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun me- jadi sasaran10suitan dan menjadi ketandusan untuk selamaAku akan melenyapkan dari antara mereka
reka, bukan meruntuhkannya; Aku akan menanam, bukan lamanya.
suara
kegirangan
dan suara sukacita, suara pengantin laki7
mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati unlaki
dan
pengantin
perempuan, bunyi batu kilangan dan
tuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah TUHAN. Mereka
11
cahaya
pelita.
Maka
seluruh negeri ini akan menjadi
akan menjadi umat-Ku dan Aku ini akan menjadi Allah
reruntuhan
dan
ketandusan,
dan bangsa-bangsa ini akan
mereka, sebab mereka akan bertobat kepada-Ku dengan
menjadi
hamba
kepada
raja
Babel
tujuh puluh tahun lama8
segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu,
12
nya.
Kemudian
sesudah
genap
ketujuh
puluh tahun itu,
yang tak dapat dimakan karena jeleknya--sungguh, begidemikianlah
firman
TUHAN,
maka
Aku
akan
melakukan
nilah firman TUHAN--demikianlah Aku akan memperlapembalasan
kepada
raja
Babel
dan
kepada
bangsa
itu oleh
kukan Zedekia, raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan
karena
kesalahan
mereka,
juga
kepada
negeri
orang-orang
sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri
tempat-tempat yang
ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. 9 Aku Kasdim, dengan membuatnya menjadi
13
Aku
akan menimpakan
tandus
untuk
selama-lamanya.
akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kekepada
negeri
ini
segala
apa
yang
Kufirmankan
tentang
rajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi
dia,
yaitu
segala
apa
yang
tertulis
dalam
kitab
ini
seperti
sindiran dan kutuk di segala tempat ke mana Aku mencerayang
telah
dinubuatkan
Yeremia
tentang
segala
bangsa
10
iberaikan mereka. Dan Aku akan mengirimkan perang,
14
Sebab merekapun juga akan menjadi hamba kekelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, sam- itu.
pada
banyak
bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan
pai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah
Aku
akan
mengganjar
mereka setimpal dengan pekerjaan
Kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang memereka
dan
setimpal
dengan
perbuatan tangan mereka.”
reka.”
15
Beginilah firman TUHAN, Allah Israel, kepadaku: ”Ambillah dari tangan-Ku piala berisi anggur kehangatan amaFirman yang datang kepada Yeremia tentang segerah ini dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang
nap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yokepadanya Aku mengutus engkau, 16 supaya mereka miyakim bin Yosia, raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama
num, menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pepemerintahan Nebukadnezar, raja Babel. 2 Firman itu tedang yang hendak Kukirimkan ke antaranya. 17 Maka aku
lah disampaikan oleh nabi Yeremia kepada segenap kaum
mengambil piala itu dari tangan TUHAN, lalu meminumkan
Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, kataisinya kepada segala bangsa yang kepadanya TUHAN meng3
nya: ”Sejak dari tahun yang ketiga belas pemerintahan
utus aku, 18 yakni kepada Yerusalem dan kota-kota YeYosia bin Amon, raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah
huda, beserta raja-rajanya dan pemuka-pemukanya, undua puluh tiga tahun lamanya, firman TUHAN datang
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tuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan, ketandusan dan sasaran suitan dan kutuk seperti halnya pada
hari ini; 19 kepada Firaun, raja Mesir, beserta pegawaipegawainya, dan pemuka-pemukanya, dan segenap rakyatnya, 20 juga kepada semua orang campuran dari berbagaibagai bangsa; kepada semua raja negeri Us; kepada semua raja negeri Filistin, yakni Askelon, Gaza, Ekron dan
orang-orang yang masih tinggal hidup di Asdod; 21 kepada
Edom, Moab dan bani Amon; 22 kepada semua raja Tirus, semua raja Sidon dan kepada raja-raja tanah pesisir di seberang laut; 23 kepada Dedan, Tema, Bus dan kepada orang-orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling; 24 kepada semua raja Arab yang tinggal di padang
gurun; 25 kepada semua raja Zimri, kepada semua raja
Elam dan kepada semua raja Madai; 26 kepada semua raja
dari utara, yang dekat dan yang jauh, satu demi satu,
dan kepada semua kerajaan dunia yang ada di atas muka
bumi; juga raja Sesakh akan meminumnya sesudah mereka. 27 Kemudian haruslah kaukatakan kepada mereka:
Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah! Rebahlah
dan jangan bangun lagi, oleh karena pedang yang hendak Kukirimkan ke antara kamu! 28 Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kaukatakan kepada mereka:
Beginilah firman TUHAN semesta alam: Kamu wajib meminumnya! 29 Sebab sesungguhnya di kota yang namaKu telah diserukan di atasnya Aku akan mulai mendatangkan malapetaka; masakan kamu ini akan bebas dari
hukuman? kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab
Aku ini mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk
bumi, demikianlah firman TUHAN semesta alam. 30 Dan
engkau ini, nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka.
Katakanlah kepada mereka: TUHAN akan menengking
dari tempat tinggi dan memperdengarkan suara-Nya dari
tempat pernaungan-Nya yang kudus; Ia akan mengaum
hebat terhadap tempat penggembalaan-Nya, suatu pekik,
seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur,
terhadap segenap penduduk bumi. 31 Deru perang akan
sampai ke ujung bumi, sebab TUHAN mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa; Ia akan berperkara dengan
segala makhluk: Orang-orang fasik akan diserahkan-Nya
kepada pedang, demikianlah firman TUHAN. 32 Beginilah
firman TUHAN semesta alam: Sesungguhnya, malapetaka
akan menjalar dari bangsa ke bangsa, suatu badai besar
akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. 33 Maka pada
hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh TUHAN dari ujung bumi sampai ke ujung
bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan; mereka akan menjadi
pupuk di ladang. 34 Mengeluh dan berteriaklah, hai para
gembala! Berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpinpemimpin kawanan kambing domba! Sebab sudah genap
waktunya kamu akan disembelih, dan kamu akan rebah

seperti domba jantan pilihan. 35 Maka bagi para gembala
tidak akan ada lagi kelepasan, dan bagi para pemimpin
kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan.
36
Dengar! para gembala berteriak, para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh! Sebab TUHAN telah
merusakkan padang gembalaan mereka, 37 dan sunyi sepilah padang rumput yang sentosa, oleh karena murka
TUHAN yang menyala-nyala itu. 38 Seperti singa Ia meninggalkan semak belukar persembunyian-Nya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan, oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murka-Nya yang menyalanyala.”
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Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia raja Yehuda, datanglah firman ini dari TUHAN, bunyinya: 2 Beginilah firman TUHAN: ”Berdirilah di pelataran rumah TUHAN dan katakanlah kepada penduduk
segala kota Yehuda, yang datang untuk sujud di rumah
TUHAN, segala firman yang Kuperintahkan untuk kaukatakan kepada mereka. Janganlah kaukurangi sepatah katapun! 3 Mungkin mereka mau mendengarkan dan masingmasing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga Aku menyesal akan malapetaka yang Kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatanperbuata mereka yang jahat. 4 Jadi katakanlah kepada
mereka: Beginilah firman TUHAN: Jika kamu tidak mau
mendengarkan Aku, tidak mau mengikuti Taurat-Ku yang
telah Kubentangkan di hadapanmu, 5 dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hamba-Ku, para nabi, yang
terus-menerus Kuutus kepadamu, --tetapi kamu tidak mau
mendengarkan-- 6 maka Aku akan membuat rumah ini sama
seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa
di bumi.” 7 Para imam, para nabi dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah TUHAN. 8 Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan TUHAN untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para
nabi dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata:
”Engkau harus mati! 9 Mengapa engkau bernubuat demi
nama TUHAN dengan berkata: Rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga
tidak ada lagi penduduknya?” Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah TUHAN. 10 Ketika
para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah
mereka dari istana raja ke rumah TUHAN, lalu duduk di
pintu gerbang baru di rumah TUHAN. 11 Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka
dan kepada seluruh rakyat itu, katanya: ”Orang ini patut
mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu
sendiri.” 12 Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka
dan kepada seluruh rakyat itu, katanya: ”Tuhanlah yang
telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan
kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang te-
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lah kamu dengar itu. 13 Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara TUHAN, Allahmu, sehingga TUHAN menyesal akan
malapetaka yang diancamkan-Nya atas kamu. 14 Tetapi
aku ini, sesungguhnya, aku ada di tanganmu, perbuatlah
kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. 15 Hanya
ketahuilah sungguh-sungguh, bahwa jika kamu membunuh
aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya, sebab
TUHAN benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu.” 16 Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imamimam dan nabi-nabi itu: ”Orang ini tidak patut mendapat
hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi
nama TUHAN, Allah kita.” 17 Memang beberapa orang
dari para tua-tua negeri itu tampil juga ke depan dan
berkata kepada kumpulan rakyat itu, katanya: 18 ”Mikha,
orang Moresyet itu, telah bernubuat di zaman Hizkia, raja
Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda:
Beginilah firman TUHAN semesta alam: Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan
puing dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. 19 Apakah Hizkia, raja Yehuda, beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan TUHAN, sehingga ia memohon belas kasihan TUHAN, agar TUHAN
menyesal akan malapetaka yang diancamkan-Nya atas mereka? Dan kita, maukah kita mendatangkan malapetaka
yang begitu besar atas diri kita sendiri?” 20 Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama TUHAN, yaitu Uria
bin Semaya, dari Kiryat-Yearim. Dia bernubuat tentang
kota dan negeri ini tepat seperti yang dikatakan Yeremia.
21
Ketika raja Yoyakim, bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka, mendengar perkataan orang
itu, maka rajapun mencari ikhtiar untuk membunuhnya.
Mendengar hal itu maka takutlah Uria, lalu melarikan diri
dan tiba di Mesir. 22 Kemudian raja Yoyakim menyuruh
orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akhbor beserta beberapa orang. 23 Mereka mengambil Uria dari Mesir dan
membawanya kepada raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke
kuburan rakyat biasa. 24 Tetapi Yeremia dilindungi oleh
Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam
tangan rakyat untuk dibunuh.
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Pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia
raja Yehuda, datanglah firman ini dari TUHAN kepada
Yeremia. 2 Beginilah firman TUHAN kepadaku: ”Buatlah
tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu! 3 Kemudian kirimlah pesan kepada raja Edom,
kepada raja Moab, kepada raja bani Amon, kepada raja
Tirus dan kepada raja Sidon, dengan perantaraan utusanutusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia, raja Yehuda. 4 Perintahkanlah mereka mengatakan
kepada tuan-tuan mereka: Beginilah firman TUHAN se-
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mesta alam, Allah Israel: Beginilah harus kamu katakan
kepada tuan-tuanmu: 5 Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan
kekuatan-Ku yang besar dan dengan lengan-Ku yang terentang, dan Aku memberikannya kepada orang yang benar di mata-Ku. 6 Dan sekarang, Aku menyerahkan segala
negeri ini ke dalam tangan hamba-Ku, yakni Nebukadnezar, raja Babel; juga binatang di padang telah Kuserahkan
supaya tunduk kepadanya. 7 Segala bangsa akan takluk
kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak
bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya.
8
Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk raja Babel, maka
bangsa itu akan Kuhukum dengan pedang, kelaparan dan
penyakit sampar, demikianlah firman TUHAN, sampai mereka Kuserahkan ke dalam tangannya. 9 Mengenai kamu,
janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu dan
tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu: Janganlah kamu mau takluk kepada raja Babel! 10 Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu Kuceraiberaikan dan menjadi binasa. 11 Tetapi bangsa yang mau
menaruh tengkuknya ke bawah kuk raja Babel dan yang
takluk kepadanya, maka mereka akan Kubiarkan di atas
tanahnya, demikianlah firman TUHAN, dan mereka akan
mengolahnya dan diam di sana.” 12 Kepada Zedekia, raja
Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama, kataku: ”Taruhlah tengkukmu ke bawah kuk raja negeri
Babel, takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka
kamu akan hidup. 13 Mengapa engkau beserta rakyatmu
harus mati oleh pedang, kelaparan dan penyakit sampar
seperti yang difirmankan TUHAN tentang bangsa yang
tidak mau takluk kepada raja Babel itu? 14 Janganlah
dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu:
Janganlah kamu mau takluk kepada raja Babel! Sebab
mereka bernubuat palsu kepadamu. 15 Sebab Aku tidak
mengutus mereka, demikianlah firman TUHAN, tetapi mereka bernubuat palsu demi nama-Ku, sehingga kamu Kuceraiberaikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan
nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu.” 16 Juga kepada
imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara,
kataku: ”Beginilah firman TUHAN: Janganlah dengarkan
perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu: Sesungguhnya, perkakas-perkakas rumah TUHAN tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel! Sebab
mereka bernubuat palsu kepadamu. 17 Janganlah kamu
mendengarkan mereka, takluklah kepada raja Babel, maka
kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? 18 Jika memang mereka itu nabi dan jika ada
firman TUHAN pada mereka, baiklah mereka mendesak
kepada TUHAN semesta alam, supaya perkakas-perkakas
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yang masih tinggal dalam rumah TUHAN dan dalam istana raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut
ke Babel. 19 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam
tentang tiang-tiang, bejana ’laut’ dan galang, tentang sisa
perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini, 20 yang
tidak diambil oleh Nebukadnezar, raja Babel, ketika ia
mengangkut Yekhonya bin Yoyakim, raja Yehuda, ke dalam pembuangan beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem, dari Yerusalem ke Babel, -- 21 sungguh, beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel, tentang
perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah TUHAN
dan di istana raja Yehuda dan di Yerusalem: 22 Semuanya
akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari Aku memperhatikannya lagi, demikianlah
firman TUHAN, lalu membawanya kembali ke tempat ini.”

kuk nabi Yeremia, datanglah firman TUHAN kepada Yeremia: 13 ”Pergilah mengatakan kepada Hananya: Beginilah
firman TUHAN: Engkau telah mematahkan gandar kayu,
tetapi Aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya!
14
Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah
Israel: Kuk besi akan Kutaruh ke atas tengkuk segala
bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, raja Babel; sungguh, mereka akan takluk kepadanya!
Malahan binatang-binatang di padang telah Kuserahkan
kepadanya.” 15 Lalu berkatalah nabi Yeremia kepada nabi
Hananya: ”Dengarkanlah, hai Hananya! TUHAN tidak
mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa
ini percaya kepada dusta. 16 Sebab itu beginilah firman
TUHAN: Sesungguhnya, Aku menyuruh engkau pergi dari
muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap TUHAN.” 17 Maka
matilah nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan
Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan
yang ketujuh.
Zedekia, raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun
yang keempat, berkatalah nabi Hananya bin Azur yang
berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah TUHAN, di
Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh nabi Yeredepan mata imam-imam dan seluruh rakyat: 2 ”Beginilah mia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang bufirman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Aku telah angan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada
mematahkan kuk raja Babel itu. 3 Dalam dua tahun ini seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan
Aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. 2 Itu terjadi
rumah TUHAN yang telah diambil dari tempat ini oleh sesudah raja Yekhonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai
Nebukadnezar, raja Babel, dan yang diangkutnya ke Ba- istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang
bel. 4 Juga Yekhonya bin Yoyakim, raja Yehuda, beserta dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. 3 Surat itu
semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Ba- dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemarya
bel akan Kukembalikan ke tempat ini, demikianlah firman bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, raja Yehuda, ke Babel,
TUHAN! Sungguh, Aku akan mematahkan kuk raja Ba- kepada Nebukadnezar, raja Babel. Bunyinya: 4 ”Beginilah
bel itu!” 5 Lalu berkatalah nabi Yeremia kepada nabi Ha- firman TUHAN semesta alam, Allah Israel, kepada semua
nanya di depan mata imam-imam dan di depan mata se- orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari
luruh rakyat yang berdiri di rumah TUHAN itu, 6 kata Yerusalem ke Babel: 5 Dirikanlah rumah untuk kamu dinabi Yeremia: ”Amin! Moga-moga TUHAN berbuat demi- ami; buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya; 6 ambillah
kian! Moga-moga TUHAN menepati perkataan-perkataan isteri untuk memperanakkan anak laki-laki dan peremyang kaunubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas- puan; ambilkanlah isteri bagi anakmu laki-laki dan carikaperkakas rumah TUHAN dan semua orang buangan itu nlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka meladari Babel ke tempat ini. 7 Hanya, dengarkanlah hendak- hirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu
nya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan bertambah banyak dan jangan berkurang! 7 Usahakanlah
ke telinga seluruh rakyat ini: 8 Nabi-nabi yang ada se- kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdobelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah alah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraanbernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan- nya adalah kesejahteraanmu. 8 Sungguh, beginilah firman
kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan TUHAN semesta alam, Allah Israel: Janganlah kamu dipepenyakit sampar. 9 Tetapi mengenai seorang nabi yang ber- rdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu
nubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu dige- dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan
napi, maka barulah ketahuan, bahwa nabi itu benar-benar mimpi-mimpi yang mereka mimpikan! 9 Sebab mereka berdiutus oleh TUHAN.” 10 Kemudian nabi Hananya meng- nubuat palsu kepadamu demi nama-Ku. Aku tidak mengambil gandar itu dari pada tengkuk nabi Yeremia, lalu utus mereka, demikianlah firman TUHAN. 10 Sebab begimematahkannya. 11 Berkatalah Hananya di depan mata nilah firman TUHAN: Apabila telah genap tujuh puluh taseluruh rakyat itu: ”Beginilah firman TUHAN: Dalam hun bagi Babel, barulah Aku memperhatikan kamu. Aku
dua tahun ini begitu jugalah Aku akan mematahkan kuk akan menepati janji-Ku itu kepadamu dengan mengemNebukadnezar, raja Babel itu, dari pada tengkuk segala balikan kamu ke tempat ini. 11 Sebab Aku ini mengetabangsa!” Tetapi pergilah nabi Yeremia dari sana. 12 Maka hui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengesesudah nabi Hananya mematahkan gandar dari pada teng- nai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan
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damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk Maaseya dan kepada segala imam, bunyinya: 26 TUHAN
memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. telah mengangkat engkau, Zefanya, menjadi imam meng12
Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa gantikan imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas
kepada-Ku, maka Aku akan mendengarkan kamu; 13 apabila di rumah TUHAN untuk memasungkan setiap orang gila
kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku; apa- yang menganggap dirinya nabi dan untuk merantai leherbila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati, 14 Aku nya dengan besi. 27 Tetapi sekarang, mengapakah engkau
akan memberi kamu menemukan Aku, demikianlah firman tidak menegor Yeremia, orang Anatot itu, yang mengangTUHAN, dan Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan gap dirinya nabi di antaramu? 28 Bukankah ia telah mengmengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari irim pesan kepada kami di Babel, katanya: Pembuangasegala tempat ke mana kamu telah Kuceraiberaikan, de- nmu masih lama. Dirikanlah rumah untuk kamu diami;
mikianlah firman TUHAN, dan Aku akan mengembalikan buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya!” 29 Surat ini
kamu ke tempat yang dari mana Aku telah membuang dibacakan oleh imam Zefanya ke telinga nabi Yeremia.
kamu. -- 15 Memang kamu berkata: TUHAN telah mem- 30 Maka datanglah firman TUHAN kepada Yeremia, bunyibangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. -- 16 Sungguh, nya: 31 ”Kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu:
beginilah firman TUHAN tentang raja yang duduk di atas Beginilah firman TUHAN tentang Semaya, orang Nehelam
takhta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di itu: Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekakota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar be- lipun Aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu
serta kamu ke dalam pembuangan: 17 Beginilah firman percaya kepada dusta, 32 maka beginilah firman TUHAN:
TUHAN semesta alam: Sesungguhnya, Aku akan meng- Sesungguhnya, Aku akan menghukum Semaya, orang Neirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara helam itu, dan keturunannya: tidak ada seorangpun dari
mereka, dan Aku akan membuat mereka seperti buah ara keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk
yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat melihat yang baik yang akan Kulakukan kepada umat-Ku,
dimakan. 18 Aku akan mengejar mereka dengan pedang, demikianlah firman TUHAN, sebab ia telah mengajak murkelaparan dan penyakit sampar, dan Aku akan membuat tad terhadap TUHAN.”
mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi,
menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan dan aib di antara seFirman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia,
gala bangsa ke mana mereka Kuceraiberaikan, 19 sebagai
bunyinya: 2 ”Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Tuganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanliskanlah segala perkataan yang telah Kufirmankan kepaKu, demikianlah firman TUHAN, yang telah Kusampadamu itu dalam suatu kitab. 3 Sebab, sesungguhnya, wakikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan
tunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa
hamba-hamba-Ku, yakni para nabi; tetapi kamu tidak menAku akan memulihkan keadaan umat-Ku Israel dan Yehuda20
dengarkannya, demikianlah firman TUHAN. Tetapi de-firman TUHAN--dan Aku akan mengembalikan mereka
ngarkanlah firman TUHAN, hai kamu semua orang buke negeri yang telah Kuberikan kepada nenek moyang meangan, yang telah Kukirim dari Yerusalem ke Babel! 21 Beginilah
reka, dan mereka akan memilikinya.” 4 Inilah perkataanfirman TUHAN semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab
perkataan yang telah difirmankan TUHAN tentang Israel
bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Maaseya, orang-orang
dan tentang Yehuda: 5 ”Sungguh, beginilah firman TUHAN:
yang bernubuat palsu kepadamu demi nama-Ku: SesungTelah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tiguhnya Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan
dak ada damai. 6 Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah
Nebukadnezar, raja Babel, yang akan memarang mereka
laki-laki
melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki Kulihat
mati di depan matamu sendiri, 22 sehingga dari keadaan
tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan
mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buyang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menangan dari Yehuda yang ada di Babel, demikian: Biarjadi pucat? 7 Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada
lah TUHAN memperlakukan kamu seperti Zedekia dan
taranya; itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia
Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di
akan
diselamatkan dari padanya. 8 Maka pada hari itu,
dalam api!, 23 oleh karena mereka telah melakukan kebedemikianlah firman TUHAN semesta alam, Aku akan mebalan di Israel, telah berzinah dengan isteri sesama mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan talireka dan telah mengucapkan demi nama-Ku perkataan
tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi
dusta yang tidak Kupesankan kepada mereka. Aku senlagi kepada orang-orang asing. 9 Mereka akan mengabdi
dirilah yang mengetahui dan menyaksikannya, demikiakepada TUHAN, Allah mereka, dan kepada Daud, raja
nlah firman TUHAN.” 24 Kepada Semaya, orang Nehelam
mereka, yang akan Kubangkitkan bagi mereka. 10 Maka
itu, haruslah kaukatakan: 25 ”Beginilah firman TUHAN seengkau, janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub, demikiamesta alam, Allah Israel: Oleh sebab engkau telah mengnlah firman TUHAN, janganlah gentar, hai Israel! Sebab
irim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat
sesungguhnya, Aku menyelamatkan engkau dari tempat
yang ada di Yerusalem, yaitu kepada imam Zefanya bin
jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka.
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Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan metidak ada yang mengejutkan. 11 Sebab Aku menyertai eng- reka akan menjadi umat-Ku. 2 Beginilah firman TUHAN:
kau, demikianlah firman TUHAN, untuk menyelamatkan Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa
engkau: segala bangsa yang ke antaranya engkau Kuse- yang terluput dari pedang itu! Israel berjalan mencari istirahkan akan Kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan Ku- rahat bagi dirinya! 3 Dari jauh TUHAN menampakkan diri
habiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, kepadanya: Aku mengasihi engkau dengan kasih yang ketetapi Aku sama sekali tidak memandang engkau tak ber- kal, sebab itu Aku melanjutkan kasih setia-Ku kepadamu.
salah. 12 Sungguh, beginilah firman TUHAN: Penyakitmu 4 Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau
sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan! 13 Tidak ada dibangun, hai anak dara Israel! Engkau akan menghiasi
yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesem- dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam
buhan tidak ada bagimu! 14 Semua kekasihmu melupakan tari-tarian orang yang bersukaria. 5 Engkau akan memengkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, buat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria;
Aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, de- ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya
ngan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, pula. 6 Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga
dosamu berjumlah besar. 15 Mengapakah engkau berte- akan berseru di gunung Efraim: Ayo, marilah kita naik ke
riak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat pa- Sion, kepada TUHAN, Allah kita! 7 Sebab beginilah firman
yah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah be- TUHAN: Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita,
sar, maka Aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa! Kabar16
Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, kanlah, pujilah dan katakanlah: TUHAN telah menyeladan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan; orang- matkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel! 8 Sesungguhnya,
orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan
dan semua orang yang menjarah engkau akan Kubuat men- mengumpulkan mereka dari ujung bumi; di antara mereka
jadi jarahan. 17 Sebab Aku akan mendatangkan kesem- ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengbuhan bagimu, Aku akan mengobati luka-lukamu, demiki- andung bersama-sama dengan perhimpunan yang melaanlah firman TUHAN, sebab mereka telah menyebutkan hirkan; dalam kumpulan besar mereka akan kembali ke
engkau: orang buangan, yakni sisa yang tiada seorangpun mari! 9 Dengan menangis mereka akan datang, dengan
menanyakannya. 18 Beginilah firman TUHAN: Sesungguh- hiburan Aku akan membawa mereka; Aku akan memimnya, Aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, pin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana
dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya, kota itu mereka tidak akan tersandung; sebab Aku telah menjadi
akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri bapa Israel, Efraim adalah anak sulung-Ku. 10 Dengarlah
itu akan berdiri di tempatnya yang asli. 19 Nyanyian syu- firman TUHAN, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di
kur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah: Dia yang teyang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan lah menyerakkan Israel akan mengumpulkannya kembali,
mereka tidak akan berkurang lagi; Aku akan membuat dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dommereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. banya! 11 Sebab TUHAN telah membebaskan Yakub, te20
Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, lah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat dari
dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapan- padanya. 12 Mereka akan datang bersorak-sorak di atas
Ku; Aku akan menghukum semua orang yang menindas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebamereka. 21 Orang yang memerintah atas mereka akan tam- jikan TUHAN, karena gandum, anggur dan minyak, kapil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa rena anak-anak kambing domba dan lembu sapi; hidup
atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka; Aku mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka
akan membuat dia maju dan mendekat kepada-Ku, se- tidak akan kembali lagi merana. 13 Pada waktu itu anakbab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya un- anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai, orangtuk mendekat kepada-Ku? demikianlah firman TUHAN. orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku
22
Maka kamu akan menjadi umat-Ku, dan Aku akan men- akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan,
jadi Allahmu.” 23 Lihatlah, angin badai TUHAN, yakni ke- akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesuhangatan murka, telah keluar menyambar, --angin puting dah kedukaan mereka. 14 Aku akan memuaskan jiwa para
beliung--dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. 24 Murka
imam dengan kelimpahan, dan umat-Ku akan menjadi keTUHAN yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai nyang dengan kebajikan-Ku, demikianlah firman TUHAN.
Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancang- 15 Beginilah firman TUHAN: Dengar! Di Rama terdengar
Nya dalam hati-Nya; pada hari-hari yang terakhir kamu ratapan, tangisan yang pahit pedih: Rahel menangisi anakanaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, seakan mengerti hal itu.
bab mereka tidak ada lagi. 16 Beginilah firman TUHAN:
Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari men”Pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, Aku
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cucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada gan- 33 Tetapi beginilah perjanjian yang Kuadakan dengan kaum
jaran, demikianlah firman TUHAN; mereka akan kembali Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman TUHAN:
dari negeri musuh. 17 Masih ada harapan untuk hari depa- Aku akan menaruh Taurat-Ku dalam batin mereka dan
nmu, demikianlah firman TUHAN: anak-anak akan kem- menuliskannya dalam hati mereka; maka Aku akan menbali ke daerah mereka. 18 Telah Kudengar sungguh-sungguh jadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.
Efraim meratap: Engkau telah menghajar aku, dan aku 34 Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau
telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak mengajar saudaranya dengan mengatakan: Kenallah TUHAN!
terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, se- Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku, debab Engkaulah TUHAN, Allahku. 19 Sungguh, sesudah mikianlah firman TUHAN, sebab Aku akan mengampuni
aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka.”
diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung; 35 Beginilah firman TUHAN, yang memberi matahari unaku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib tuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintangmasa mudaku. 20 Anak kesayangankah gerangan Efraim bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut,
bagi-Ku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali Aku meng- sehingga gelombang-gelombangnya ribut, --TUHAN semesta
hardik dia, tak putus-putusnya Aku terkenang kepadanya; alam nama-Nya: 36 ”Sesungguhnya, seperti ketetapan-ketetapan
sebab itu hati-Ku terharu terhadap dia; tak dapat tidak ini tidak akan beralih dari hadapan-Ku, demikianlah firman
Aku akan menyayanginya, demikianlah firman TUHAN. TUHAN, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan
21
Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah ba- berhenti menjadi bangsa di hadapan-Ku untuk sepanjang
gimu tanda-tanda jalan; perhatikanlah jalan raya baik- waktu. 37 Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, sebaik, yakni jalan yang telah kautempuh! Kembalilah, hai perti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di
anak dara Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini! 22 Berapa bawah tidak terselidiki, demikianlah juga Aku tidak akan
lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang
tidak taat? Sebab TUHAN menciptakan sesuatu yang dilakukan mereka, demikianlah firman TUHAN. 38 Sesungguhnya,
baru di negeri: perempuan merangkul laki-laki.” 23 Beginilah waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa
firman TUHAN semesta alam, Allah orang Israel: ”Orang kota itu akan dibangun kembali bagi TUHAN, dari meakan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan nara Hananeel sampai Pintu Gerbang Sudut; 39 kemudian
di kota-kotanya, apabila Aku telah memulihkan keadaan tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit
mereka: TUHAN kiranya memberkati engkau, hai tempat Gareb, lalu membelok ke Goa. 40 Dan segenap lembah itu,
kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus! 24 Di sana dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap taakan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani nah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut Pintu Gerbang
dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ter- Kuda ke arah timur, akan menjadi kudus bagi TUHAN.
naknya. 25 Sebab Aku akan membuat segar orang yang Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di
lelah, dan setiap orang yang merana akan Kubuat puas.” sana untuk selama-lamanya.”
26
Sebab itu aku bangun dan melihat; tidurku menyenangkan.
27
”Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman
Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia
TUHAN, bahwa Aku akan melimpahi kaum Israel dan
dalam tahun yang kesepuluh pemerintahan Zedekia, raja
kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan.
Yehuda; itulah tahun yang kedelapan belas pemerintahan
28
Maka seperti tadinya Aku berjaga-jaga atas mereka unNebukadnezar. 2 Pada waktu itu tentara raja Babel mengtuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan
epung Yerusalem, dan nabi Yeremia ditahan di pelataran
membinasakan dan mencelakakan, demikianlah juga Aku
penjagaan yang ada di istana raja Yehuda. 3 Sebab Zeakan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan medekia, raja Yehuda, telah menahan dia di sana dengan
nanam, demikianlah firman TUHAN. 29 Pada waktu itu
tuduhan: ”Mengapa engkau bernubuat: Beginilah firman
orang tidak akan berkata lagi: Ayah-ayah makan buah
TUHAN:
Sesungguhnya, Aku menyerahkan kota ini ke damentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu, 30 melainkan:
lam tangan raja Babel, supaya ia mendudukinya; 4 Zedekia,
Setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri; seraja Yehuda, tidak akan luput dari tangan orang Kasdim,
tiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri
melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan raja
menjadi ngilu. 31 Sesungguhnya, akan datang waktunya,
Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mudemikianlah firman TUHAN, Aku akan mengadakan perlut dan melihat dia mata sama mata; 5 Zedekia akan dijanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, 32 bukan
bawanya ke Babel dan di sanalah ia akan tinggal, samseperti perjanjian yang telah Kuadakan dengan nenek mopai Aku memperhatikannya, demikianlah firman TUHAN.
yang mereka pada waktu Aku memegang tangan mereka
Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu
untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir; perjanjiantidak akan beruntung!” 6 Berkatalah Yeremia: ”Firman
Ku itu telah mereka ingkari, meskipun Aku menjadi tuan
TUHAN datang kepadaku, bunyinya: 7 Sesungguhnya, Hayang berkuasa atas mereka, demikianlah firman TUHAN.
nameel, anak Salum, pamanmu, akan datang kepadamu
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dengan usul: Belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. 8 Kemudian, sesuai dengan firman TUHAN, datanglah Hanameel, anak pamanku, kepadaku di pelataran
penjagaan, dan mengusulkan kepadaku: Belilah ladangku
yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus; belilah
itu! Maka tahulah aku, bahwa itu adalah firman TUHAN.
9
Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya: tujuh
belas syikal perak. 10 Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi dan menimbang perak
itu dengan neraca. 11 Lalu aku mengambil surat pembelian
yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka; 12 kemudian aku
memberikan surat pembelian itu kepada Barukh bin Neria bin Mahseya di depan Hanameel, anak pamanku, di
depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada
di pelataran penjagaan itu. 13 Di depan mereka aku memerintahkan kepada Barukh, kataku: 14 Beginilah firman
TUHAN semesta alam, Allah Israel: Ambillah surat-surat
ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun
salinan yang terbuka ini, taruhlah semuanya itu dalam
bejana tanah, supaya dapat tahan lama. 15 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Rumah,
ladang dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini!
16
Sesudah kuberikan surat pembelian itu kepada Barukh
bin Neria, berdoalah aku kepada TUHAN, kataku: 17 Ah,
Tuhan ALLAH! Sesungguhnya, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu
apapun yang mustahil untuk-Mu! 18 Engkaulah yang menunjukkan kasih setia-Mu kepada beribu-ribu orang dan
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya
yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa,
nama-Mu adalah TUHAN semesta alam, 19 besar dalam
rancangan-Mu dan agung dalam perbuatan-Mu; mata-Mu
terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya;
20
Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizatmujizat di tanah Mesir, sampai kepada waktu ini kepada
Israel dan kepada umat manusia, sehingga Engkau membuat nama bagi-Mu, seperti yang ternyata pada waktu
ini. 21 Engkau telah membawa umat-Mu Israel keluar dari
tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan yang besar. 22 Dan Engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini, seperti yang telah Kaujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka
untuk memberikannya kepada mereka, suatu negeri yang
berlimpah-limpah susu dan madunya. 23 Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, tetapi mereka tidak

mendengarkan suara-Mu dan tidak berkelakuan menurut
Taurat-Mu; mereka tidak melakukan segala apa yang Kauperintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu
Engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka
ini. 24 Sesungguhnya, tembok-tembok pengepungan yang
dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya;
oleh karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar maka
kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang
memeranginya. Maka apa yang Kaufirmankan itu telah
terjadi; sungguh, Engkau sendiri melihatnya. 25 Namun
Engkau, ya Tuhan ALLAH, telah berfirman kepadaku: Belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi!
--padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orangorang Kasdim.” 26 Firman TUHAN datang kepada Yeremia, bunyinya: 27 ”Sesungguhnya, Akulah TUHAN, Allah
segala makhluk; adakah sesuatu apapun yang mustahil
untuk-Ku? 28 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang
Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar, raja Babel,
dan ia akan merebutnya. 29 Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya serta dengan rumah-rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada allah lain untuk
menimbulkan sakit hati-Ku. 30 Sebab orang Israel dan
orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataKu sejak masa mudanya; sungguh, orang Israel hanya menimbulkan sakit hati-Ku dengan perbuatan tangan mereka, demikianlah firman TUHAN. 31 Ya, kota ini telah
membangkitkan murka dan kehangatan amarah-Ku mulai
dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga Aku harus
menyingkirkannya dari hadapan-Ku, 32 karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda
untuk menimbulkan sakit hati-Ku, oleh mereka sendiri,
raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam
mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk
Yerusalem. 33 Mereka membelakangi Aku dan tidak menghadap kepada-Ku, dan sekalipun Aku mengajar mereka,
terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. 34 Mereka menempatkan dewa-dewa
mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya namaKu diserukan, untuk menajiskannya. 35 Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di Lembah BenHinom, untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan
anak-anak perempuan mereka kepada Molokh sebagai korban
dalam api, sekalipun Aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka dan sekalipun hal itu tidak pernah
timbul dalam hati-Ku, yakni hal melakukan kejijikan ini,
sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. 36 Oleh sebab itu, beginilah firman TUHAN, Allah Israel, mengenai
kota ini, yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam
tangan raja Babel karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar: 37 Sesungguhnya, Aku mengumpulkan mereka
dari segala negeri, ke mana Aku menceraiberaikan mereka
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karena murka-Ku, kehangatan amarah-Ku dan gusar-Ku
yang besar, dan Aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tenteram. 38 Maka mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku
akan menjadi Allah mereka. 39 Aku akan memberi mereka
satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut
kepada-Ku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan
anak-anak mereka yang datang kemudian. 40 Aku akan
mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa Aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat
baik kepada mereka; Aku akan menaruh takut kepadaKu ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh
dari pada-Ku. 41 Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka dan Aku akan membuat
mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hati-Ku dan dengan segenap jiwa-Ku. 42 Sebab beginilah firman TUHAN: Seperti Aku mendatangkan kepada
bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah Aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan
yang Kujanjikan kepada mereka. 43 Orang akan membeli
ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan: Itu adalah
tempat tandus tanpa manusia dan hewan; itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim! 44 Orang
akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat
pembelian, memeteraikannya dan memanggil saksi-saksi
di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota
Yehuda, di kota-kota Pegunungan, di kota-kota Daerah
Bukit dan di kota-kota Tanah Negeb. Sebab Aku akan memulihkan keadaan mereka, demikianlah firman TUHAN.”

24. YEREMIA

dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka
lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. 9 Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan:
ternama, terpuji dan terhormat bagi-Ku di depan segala
bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang Kulakukan kepadanya; mereka akan terkejut
dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang Kulakukan kepadanya. 10 Beginilah firman
TUHAN: Di tempat ini, yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kotakota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi
itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan,
11
akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan: Bersyukurlah
kepada TUHAN semesta alam, sebab TUHAN itu baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah TUHAN.
Sebab Aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti
dahulu, firman TUHAN. 12 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Di daerah ini, yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala
yang membaringkan kambing domba di situ. 13 Di kotakota Pegunungan, di kota-kota Daerah Bukit, di kota-kota
Tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem
dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi
dari bawah tangan orang yang menghitungnya, demikianlah firman TUHAN.” 14 ”Sesungguhnya, waktunya akan
datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan menepati janji yang telah Kukatakan kepada kaum Israel dan
Datanglah firman TUHAN untuk kedua kalinya kekaum Yehuda. 15 Pada waktu itu dan pada masa itu Aku
pada Yeremia, ketika ia masih terkurung di pelataran penakan menumbuhkan Tunas keadilan bagi Daud. Ia akan
jagaan itu, bunyinya: 2 ”Beginilah firman TUHAN, yang
melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. 16 Pada
telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannyawaktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan
-TUHAN ialah nama-Nya--: 3 Berserulah kepada-Ku, maka
hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka
Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan
akan dipanggil: TUHAN keadilan kita! 17 Sebab beginikepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami,
lah firman TUHAN: Keturunan Daud tidak akan terpuyakni hal-hal yang tidak kauketahui. 4 Sebab beginilah
tus duduk di atas takhta kerajaan kaum Israel! 18 Dan
firman TUHAN, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di
keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus
kota ini dan mengenai gedung-gedung istana raja Yehuda
mempersembahkan korban bakaran di hadapan-Ku dan
yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok
membakar korban sajian dan mengorbankan korban sem5
pengepungan dan pedang: Orang akan masuk pertembelihan sepanjang masa.” 19 Firman TUHAN datang kepuran melawan orang-orang Kasdim dan kota ini akan
pada Yeremia, bunyinya: 20 ”Beginilah firman TUHAN:
penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah KuJika kamu dapat mengingkari perjanjian-Ku dengan sipukul mati karena murka-Ku dan kehangatan amarah-Ku,
ang dan perjanjian-Ku dengan malam, sehingga siang dan
sebab Aku telah menyembunyikan wajah-Ku dari kota ini
malam tidak datang lagi pada waktunya, 21 maka juga
6
oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya, Aku
perjanjian-Ku dengan hamba-Ku Daud dapat diingkari, seakan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesemhingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di
buhan, dan Aku akan menyembuhkan mereka dan akan
atas takhtanya; begitu juga perjanjian-Ku dengan orangmenyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan
orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayan-Ku.
yang berlimpah-limpah. 7 Aku akan memulihkan keadaan 22
Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir
Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti
laut tidak tertakar, demikianlah Aku akan membuat ba8
dahulu: Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesanyak keturunan hamba-Ku Daud dan orang-orang Lewi
lahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku,
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yang melayani Aku.” 23 Firman TUHAN datang kepada
Yeremia, bunyinya: 24 ”Tidakkah kauperhatikan apa yang
dikatakan orang-orang ini: Kedua kaum keluarga yang dipilih TUHAN itu telah ditolak-Nya? Dengan demikian mereka menghina umat-Ku, dianggapnya bukan suatu bangsa
lagi. 25 Beginilah firman TUHAN: Jika Aku tidak menetapkan perjanjian-Ku dengan siang dan malam dan aturan
langit dan bumi, 26 maka juga Aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hamba-Ku Daud, sehingga berhenti
mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab
Aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi
mereka.”
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Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia,
ketika Nebukadnezar, raja Babel, dan segala tentaranya,
segala kerajaan di bumi yang dibawah pemerintahannya,
dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya: 2 ”Beginilah firman TUHAN, Allah Israel:
Pergilah berbicara kepada Zedekia, raja Yehuda, katakan
kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku
menyerahkan kota ini ke dalam tangan raja Babel, supaya
dihanguskannya dengan api. 3 Dan engkau sendiri tidak
akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya; engkau akan melihat raja Babel mata berhadapan mata dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut. Kemudian
engkau akan pergi ke Babel. 4 Namun demikian, dengarlah firman TUHAN, hai Zedekia, raja Yehuda, beginilah
firman TUHAN mengenai engkau: engkau tidak akan mati
oleh pedang! 5 Engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu, yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati
engkau, dan akan meratapi engkau dengan berkata: Aduhai, tuan! Sungguh, Akulah yang mengucapkan firman ini,
demikianlah firman TUHAN.” 6 Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Zedekia, raja Yehuda, di
Yerusalem, 7 ketika tentara raja Babel berperang melawan
Yerusalem dan segala kota Yehuda yang masih tinggal, yaitu Lakhis dan Aseka, sebab kota-kota itulah yang masih
tinggal di antara kota-kota Yehuda sebagai kota-kota yang
berkubu. 8 Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia, sesudah raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan
pembebasan, 9 supaya setiap orang melepaskan budaknya
bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai
orang merdeka, sehingga tidak ada seorangpun lagi yang
memperbudak seorang Yehuda, saudaranya. 10 Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam
perjanjian itu menyetujui, bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya, lalu

melepaskan mereka. 11 Tetapi sesudah itu mereka berbalik
pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan
perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu dan menundukkan mereka menjadi budak lakilaki dan budak perempuan lagi. 12 Lalu datanglah firman
TUHAN kepada Yeremia, bunyinya: 13 ”Beginilah firman
TUHAN, Allah Israel: Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu Aku membawa
mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan,
isinya: 14 Pada akhir tujuh tahun haruslah kamu masingmasing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah
menjual dirinya kepadamu; ia akan bekerja padamu enam
tahun lamanya, kemudian haruslah engkau melepaskan
dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan Aku dan tidak memperhatikan Aku.
15
Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang
benar di mata-Ku karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapan-Ku di rumah yang atasnya nama-Ku
diserukan. 16 Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah
menajiskan nama-Ku; kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka
menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka,
supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu
perempuan lagi. 17 Sebab itu beginilah firman TUHAN:
Kamu ini tidak mendengarkan Aku agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada
saudaranya, maka sesungguhnya, Aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman TUHAN, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar dan kelaparan.
Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala
kerajaan di bumi. 18 Dan Aku akan menyerahkan orangorang, yang melanggar perjanjian-Ku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapan-Ku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk
berjalan di antara belahan-belahannya; 19 pemuka-pemuka
Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam dan segenap rakyat negeri yang telah
berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu,
20
mereka akan Kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di
bumi. 21 Juga Zedekia, raja Yehuda, beserta para pemukanya akan Kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka
dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka dan ke dalam tangan tentara raja Babel
yang sekarang telah berangkat dari pada kamu. 22 Sesungguhnya,
demikianlah firman TUHAN, Aku memberi perintah dan
membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Aku
akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa
penduduk.”
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35Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia di

kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memzaman Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, bunyinya: ”Pergilahperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan Aku.
16
Sungguh, keturunan Yonadab bin Rekhab menepati perkepada kaum orang Rekhab, bicaralah dengan mereka dan
intah
yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka, tebawalah mereka ke rumah TUHAN, ke dalam salah satu
3
tapi
bangsa
ini tidak mau mendengarkan Aku! 17 Sebab
kamar, kemudian berilah mereka minum anggur!” Maka
aku menjemput Yaazanya bin Yeremia bin Habazinya be- itu beginilah firman TUHAN, Allah semesta alam, Allah
serta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya Israel: Sesungguhnya, Aku mendatangkan kepada Yehuda
segenap kaum orang Rekhab. 4 Aku membawa mereka ke dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malaperumah TUHAN, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin taka yang Kuancamkan atas mereka; karena Aku telah
Yigdalya, abdi Allah; itulah kamar yang di sebelah ka- berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendemar para pembesar, di atas kamar Maaseya bin Salum, ngarkan, dan Aku telah berseru kepada mereka, tetapi me18
penjaga pintu. 5 Di depan anggota-anggota kaum orang reka tidak mau menjawab.” Tetapi berkatalah Yeremia
Rekhab itu aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan kepada kaum orang Rekhab: ”Beginilah firman TUHAN
cawan-cawan, lalu aku berkata kepada mereka: ”Silakan semesta alam, Allah Israel: Oleh karena kamu telah menminum anggur!” 6 Tetapi mereka menjawab: ”Kami tidak dengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berminum anggur, sebab Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur pegang pada segala perintahnya dan telah melakukan te19
kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya: Ja- pat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka benganlah kamu atau anak-anakmupun minum anggur sam- ginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Ketupai selama-lamanya; 7 janganlah kamu mendirikan rumah, runan Yonadab bin Rekhab takkan terputus melayani Aku
janganlah kamu menabur benih; janganlah kamu mem- sepanjang masa.”
2

buat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah
kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama
kamu hidup di tanah, di mana kamu tinggal sebagai orang
asing! 8 Kami mentaati suara Yonadab bin Rekhab, bapa
leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup
kami, yakni kami sendiri, isteri kami, anak-anak lelaki dan
anak-anak perempuan kami; 9 agar kami tidak mendirikan
rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun
anggur atau ladang serta benih, 10 melainkan kami diam
di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang
diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur
kami. 11 Tetapi ketika Nebukadnezar, raja Babel, bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata: Marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang
Kasdim dan tentara orang Aram itu! Demikianlah kami
diam di Yerusalem.” 12 Pada waktu itu datanglah firman
TUHAN kepada Yeremia, bunyinya: 13 ”Beginilah firman
TUHAN semesta alam, Allah Israel: Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem: Tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataan- 14 Memang perintah Yonadab bin Rekhab itu masih ditepati; ia telah
memerintahkan kepada keturunannya, supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah
bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada
kamu, terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan
Aku. 15 Aku telah mengutus kepadamu segala hamba-Ku,
yakni para nabi, terus-menerus, mengatakan: Kembalilah
kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat
itu, perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti allah
lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah Kuberikan kepadamu dan
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Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim
bin Yosia, raja Yehuda, datanglah firman ini dari TUHAN
kepada Yeremia, bunyinya: 2 ”Ambillah kitab gulungan
dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah Kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala
bangsa, dari sejak Aku berbicara kepadamu, yakni dari
sejak zaman Yosia, sampai waktu ini. 3 Mungkin apabila
kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang
Aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka,
maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah
langkahnya yang jahat itu, sehingga Aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka.” 4 Jadi Yeremia memanggil Barukh bin Neria, lalu Barukh menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan
yang telah difirmankan TUHAN kepadanya. 5 Pada suatu
kali Yeremia memberi perintah kepada Barukh: ”Aku ini
berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah TUHAN. 6 Jadi
pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataanperkataan TUHAN kepada orang banyak di rumah TUHAN
dari gulungan yang kautuliskan langsung dari mulutku
itu; kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kotakotanya haruslah kaubacakannya juga. 7 Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan TUHAN dan mereka
masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sebab besar murka dan kehangatan amarah yang
diancamkan TUHAN kepada bangsa ini.” 8 Lalu Barukh
bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh nabi Yeremia untuk membacakan perkataanperkataan TUHAN dari kitab itu di rumah TUHAN. -9
Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, dalam bulan yang kesembilan,
orang telah memaklumkan puasa di hadapan TUHAN bagi
segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang
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telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. -- 10 Maka lungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh
Barukh membacakan kepada segenap rakyat perkataan Ye- Barukh langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah
remia dari kitab itu, di rumah TUHAN, di kamar Gemarya firman TUHAN kepada Yeremia, bunyinya: 28 ”Ambil puanak panitera Safan, di pelataran atas di muka pintu ger- lalah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkabang baru dari rumah TUHAN. 11 Ketika Mikhaya bin Ge- taan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama
marya bin Safan mendengar segala firman TUHAN dari yang dibakar oleh Yoyakim, raja Yehuda. 29 Mengenai
kitab itu, 12 turunlah ia ke istana raja, ke kamar pani- Yoyakim, raja Yehuda, haruslah kaukatakan: Beginilah
tera. Di sana tampak duduk semua pemuka, yakni pa- firman TUHAN: Engkau telah membakar gulungan ini denitera Elisama, Delaya bin Semaya, Elnatan bin Akhbor, ngan berkata: Mengapakah engkau menulis di dalamnya,
Gemarya bin Safan, Zedekia bin Hananya dan semua pe- bahwa raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan
muka lain. 13 Lalu Mikhaya memberitahukan kepada me- negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia
reka segala firman yang telah didengarnya, ketika Barukh dan hewan? 30 Sebab itu beginilah firman TUHAN tenmembacakan kitab itu kepada orang banyak. 14 Kemudian tang Yoyakim, raja Yehuda: Ia tidak akan mempunyai kepara pemimpin itu menyuruh Yehudi bin Netanya bin Se- turunan yang akan duduk di atas takhta Daud, dan mayatlemya bin Kusyi kepada Barukh mengatakan: ”Bawalah nya akan tercampak, sehingga kena panas di waktu siang
gulungan yang telah kaubacakan kepada orang banyak itu dan kena dingin di waktu malam. 31 Aku akan menghudan datanglah ke mari!” Maka Barukh bin Neria membawa kum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesagulungan itu dan datang kepada mereka. 15 Berkatalah lahan mereka; Aku akan mendatangkan atas mereka, atas
mereka kepadanya: ”Silakan duduk dan bacakan itu ke- segala penduduk Yerusalem dan atas orang Yehuda segepada kami!” Lalu Barukh membacakannya kepada mereka. nap malapetaka yang Kuancamkan kepada mereka, yang
16
Setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka mereka tidak mau mendengarnya.” 32 Maka Yeremia mengterkejutlah mereka dan berkata seorang kepada yang lain: ambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis
”Kita harus dengan segera memberitahukan segala perka- Barukh bin Neria yang menuliskan di dalamnya langsung
taan ini kepada raja!” 17 Bertanyalah mereka kepada Ba- dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam
rukh, katanya: ”Beritahukanlah kepada kami, bagaimana kitab yang telah dibakar Yoyakim, raja Yehuda dalam api
caranya engkau menuliskan segala perkataan ini!” 18 Jawab itu. Lagipula masih ditambahi dengan banyak perkataan
Barukh kepada mereka: ”Segala perkataan ini langsung seperti itu.
dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab.” 19 Lalu berkatalah para pemuka
Zedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya
itu kepada Barukh: ”Pergilah, sembunyikanlah dirimu berbin Yoyakim; Nebukadnezar, raja Babel, telah mengangsama Yeremia! Janganlah ada orang yang mengetahui
kat dia menjadi raja atas negeri Yehuda. 2 Tetapi baik
di mana tempatmu!” 20 Kemudian pergilah mereka mengia, baik pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu, tihadap raja di pelataran, sesudah mereka menyimpan gudak mendengarkan firman yang disampaikan TUHAN delungan itu di kamar panitera Elisama. Mereka memberingan perantaraan nabi Yeremia. 3 Pada suatu kali raja
tahukan segala perkataan ini kepada raja. 21 Raja menyuZedekia menyuruh Yukhal bin Selemya dan imam Zefanya
ruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilbin Maaseya kepada Yeremia untuk meminta: ”Berdoanya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacalah hendaknya untuk kami kepada TUHAN, Allah kita!”
kannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri de- 4
Adapun pada waktu itu Yeremia masih bebas pergi dakat raja. 22 Waktu itu adalah bulan yang kesembilan dan
tang di tengah-tengah rakyat; ia belum dimasukkan orang
raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di
ke dalam penjara. 5 Adapun tentara Firaun telah berangdepannya api menyala di perapian. 23 Setiap kali apabila
kat keluar dari Mesir; mendengar kabar itu maka orangYehudi selesai membacakan tiga empat lajur, maka raja
orang Kasdim yang mengepung Yerusalem angkat kaki
mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan
dari Yerusalem. 6 Lalu datanglah firman TUHAN kepada
ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gunabi Yeremia, bunyinya: 7 ”Beginilah firman TUHAN, Allah
lungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. 24 Baik
Israel. Kepada raja Yehuda, yang menyuruh kamu kepadaraja maupun para pegawainya, yang mendengarkan segala
Ku untuk meminta petunjuk, harus kamu katakan beperkataan ini, seorangpun tidak terkejut dan tidak menggini: Lihat, tentara Firaun yang telah berangkat keluar
oyakkan pakaiannya. 25 Elnatan, Delaya dan Gemarya
untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya, ke Mememang mendesak kepada raja, supaya jangan membasir. 8 Tetapi orang-orang Kasdim akan datang kembali mekar gulungan itu, tetapi raja tidak mendengarkan mereka.
merangi kota ini, merebutnya dan menghanguskannya de26
Bahkan raja memerintahkan pangeran Yerahmeel, Sengan api. 9 Beginilah firman TUHAN: Janganlah kamu
raya bin Azriel dan Selemya bin Abdeel untuk menangmembohongi dirimu sendiri dengan mengatakan: Orangkap juru tulis Barukh dan nabi Yeremia, tetapi TUHAN
orang Kasdim itu telah pergi untuk selamanya dari pada
menyembunyikan mereka. 27 Sesudah raja membakar gukita! Padahal mereka tidak pergi untuk selamanya! 10 Dan
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seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang pada raja: ”Baiklah orang ini dihukum mati! Sebab sebeKasdim yang telah memerangi kamu itu, sehingga di an- narnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu maka ia metara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah, lemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di
masing-masing di kemahnya mereka akan bangun dan meng- kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh, orang ini
hanguskan kota ini dengan api.” 11 Ketika tentara orang tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, meKasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem oleh karena lainkan kemalangan.” 5 Raja Zedekia menjawab: ”Baiklah,
takut kepada tentara Firaun, 12 maka keluarlah Yeremia ia ada dalam kuasamu! Sebab raja tidak dapat berbuat
dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin dengan apa-apa menentang kamu!” 6 Maka mereka mengambil Yemaksud mengurus di sana pembagian warisan di antara remia dan memasukkannya ke dalam perigi milik pangeran
kaum keluarga. 13 Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu; mereka menuBenyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang ber- runkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanama Yeria bin Selemya bin Hananya; ia menangkap nabi nya lumpur, lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur
Yeremia sambil berteriak: ”Engkau mau menyeberang ke- itu. 7 Tetapi ketika didengar Ebed-Melekh, orang Etiopia
pada orang Kasdim!” 14 Dan sekalipun Yeremia menjawab: itu--ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja--bahwa
”Itu bohong, aku tidak hendak menyeberang kepada orang Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi--pada waktu itu
Kasdim!”, tetapi Yeria tidak mendengarkan, lalu ia me- raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin-- 8 maka kenangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pe- luarlah Ebed-Melekh dari istana raja itu, lalu berkata kemuka. 15 Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia; pada raja: 9 ”Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jamereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam ru- hat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap nabi
mah tahanan, rumah panitera Yonatan itu; adapun rumah Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi; ia akan
itu telah dibuat mereka menjadi penjara. 16 Demikianlah mati kelaparan di tempat itu! Sebab tidak ada lagi roti di
halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di ba- kota.” 10 Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melekh,
wah tanah itu. Dan lama Yeremia tinggal di sana. 17 Pada orang Etiopia itu, katanya: ”Bawalah tiga orang dari sini
suatu kali raja Zedekia menyuruh orang mengambil dia. dan angkatlah nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia
Lalu dengan diam-diam bertanyalah raja di istananya ke- mati!” 11 Ebed-Melekh membawa orang-orang itu dan mapadanya: ”Adakah datang firman dari TUHAN?” Jawab suk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbenYeremia: ”Ada!” Lagi katanya: ”Bunyinya: Engkau akan daharaan; dari sana ia mengambil pakaian yang burukdiserahkan ke dalam tangan raja Babel!” 18 Kemudian ber- buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkankatalah Yeremia kepada raja Zedekia: ”Apakah dosa yang nya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. 12 Berserulah
kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu dan ke- Ebed-Melekh, orang Etiopia itu, kepada Yeremia: ”Taruhpada bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku ke da- lah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di balam penjara? 19 Di manakah gerangan para nabimu yang wah ketiakmu sebagai ganjal tali!” Yeremiapun berbuat
telah bernubuat kepadamu, bahwa raja Babel tidak akan demikian. 13 Kemudian mereka menarik dan mengangkat
datang menyerang kamu dan negeri ini? 20 Sekarang, de- Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia
ngarkanlah, hai tuanku raja! Biarlah permohonanku sam- tinggal di pelataran penjagaan itu. 14 Raja Zedekia mepai di hadapanmu: janganlah kembalikan aku ke rumah nyuruh orang membawa nabi Yeremia kepadanya di pintu
panitera Yonatan, nanti aku mati di sana.” 21 Raja Zede- yang ketiga pada rumah TUHAN. Berkatalah raja kepada
kia memberi perintah, lalu orang menahan Yeremia di pe- Yeremia: ”Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu; jalataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya nganlah sembunyikan apa-apa kepadaku!” 15 Jawab Yeresepotong roti dari jalan tukang roti, sampai pada waktu mia kepada Zedekia: ”Apabila aku memberitahukannya
segala roti habis di kota itu. Demikianlah Yeremia tinggal kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan?
di pelataran penjagaan itu.
Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku!” 16 Lalu bersumpahlah raja Zedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, kaTetapi Sefaca bin Matan, Gedalya bin Pasyhur, Yutanya: ”Demi TUHAN yang hidup yang telah memberi
khal bin Selemya dan Pasyhur bin Malkia mendengar pernyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kekau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tapada segenap orang banyak itu: 2 ”Beginilah firman TUHAN:
ngan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu!”
Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, ka- 17
Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekia: ”Berena kelaparan dan karena penyakit sampar; tetapi siapa
ginilah firman TUHAN, Allah semesta alam, Allah Israel:
yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan
Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira
tetap hidup; nyawanya akan menjadi jarahan baginya dan
raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara, dan kota ini
3
ia tetap hidup. Beginilah firman TUHAN: Kota ini akan
tidak akan dihanguskan dengan api; engkau dengan kelupasti diserahkan ke dalam tangan tentara raja Babel yang
argamu akan hidup. 18 Tetapi jika engkau tidak menye4
akan merebutnya.” Maka berkatalah para pemuka itu ke-
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rahkan diri kepada para perwira raja Babel, maka kota waktu malam dengan mengambil jalan taman raja, dengan
ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim melalui pintu gerbang antara kedua tembok; kemudian
yang akan menghanguskannya dengan api; dan engkau sen- mereka berjalan menuju Araba-Yordan. 5 Tetapi tentara
diri tidak akan luput dari tangan mereka.” 19 Kemudian Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di
berkatalah raja Zedekia kepada Yeremia: ”Aku takut ke- dataran Yerikho; mereka menangkap dia dan membawa
pada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang dia ke Ribla di tanah Hamat, kepada Nebukadnezar, raja
Kasdim itu; nanti aku diserahkan ke dalam tangan me- Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia. 6 Raja Bareka, sehingga mereka mempermainkan aku.” 20 Yeremia bel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan
menjawab: ”Hal itu tidak akan terjadi! Dengarkanlah su- matanya di Ribla; juga semua pembesar Yehuda disemara TUHAN dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, belih oleh raja Babel. 7 Kemudian mata Zedekia dibutamaka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpeli- kannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk
hara. 21 Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka dibawa ke Babel. 8 Orang-orang Kasdim membakar istana
inilah firman yang dinyatakan TUHAN kepadaku: 22 Sungguh,raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka mesemua perempuan yang masih tinggal di istana raja Ye- robohkan tembok-tembok Yerusalem. 9 Kemudian Nebuhuda digiring ke luar ke hadapan para perwira raja Ba- zaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam
bel sambil berseru: Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal
sahabat-sahabatmu. Tetapi baru saja kakimu terperosok di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihakke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. 23 Semua nya dan sisa-sisa para pekerja tangan. 10 Tetapi sebagian
isterimu dan anak-anakmu akan digiring ke luar ke ha- dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak memdapan orang-orang Kasdim itu. Dan engkau sendiri tidak punyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuakan terluput dari tangan mereka, tetapi engkau akan ter- zaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga
tangkap oleh raja Babel. Dan kota ini akan dihanguskan diberikannyalah kebun-kebun anggur dan ladang-ladang
dengan api.” 24 Lalu berkatalah Zedekia kepada Yeremia: kepada mereka. 11 Mengenai Yeremia, Nebukadnezar, raja
”Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembi- Babel, telah memberi perintah dengan perantaraan Nebucaraan ini, supaya engkau jangan mati. 25 Apabila para zaradan, kepala pasukan pengawal, bunyinya: 12 ”Bawalah
pemuka mendengar, bahwa aku telah berbicara dengan dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melaengkau, lalu mereka datang meminta kepadamu: Beri- inkan haruslah kaulakukan kepadanya sesuai dengan pertahukanlah kepada kami apa yang telah kaukatakan ke- mintaannya kepadamu!” 13 Maka Nebuzaradan, kepala papada raja dan apa yang telah dikatakan raja kepadamu; sukan pengawal, beserta Nebusyazban, kepala istana, dan
janganlah sembunyikan kepada kami, supaya engkau ja- Nergal-Sarezer, panglima, dan semua perwira tinggi raja
ngan kami bunuh!, 26 maka haruslah kaukatakan kepada Babel, mengutus orang-- 14 mereka menyuruh mengambil
mereka: Aku menyampaikan permohonanku ke hadapan Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya
raja, supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yo- kepada Gedalya bin Ahikam bin Safan untuk membebasnatan untuk mati di sana.” 27 Memang semua pemuka itu kannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia
datang bertanya kepada Yeremia, tetapi ia memberi jawab tinggal di tengah-tengah rakyat. 15 Selagi Yeremia masih
kepada mereka tepat seperti segala yang diperintahkan terkurung di pelataran penjagaan, firman TUHAN datang
raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatupun kepadanya, bunyinya: 16 ”Pergilah kepada Ebed-Melekh,
dari pembicaraan itu tidak ada yang diketahui siapapun. orang Etiopia itu dan katakanlah kepadanya: Beginilah
28
Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhsampai kepada hari Yerusalem direbut.
nya, firman-Ku terhadap kota ini akan Kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya, dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu
Ketika Yerusalem direbut--dalam tahun yang kesemjuga. 17 Pada waktu itu juga, demikianlah firman TUHAN,
bilan pemerintahan Zedekia, raja Yehuda, dalam bulan
Aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diyang kesepuluh, telah datang Nebukadnezar, raja Babel,
serahkan ke dalam tangan orang-orang yang kautakuti,
beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem; 18
tetapi dengan pasti Aku akan meluputkan engkau: eng2
dalam tahun yang kesebelas pemerintahan Zedekia, dakau tidak akan rebah oleh pedang; nyawamu akan menjadi
lam bulan yang keempat, pada tanggal sembilan bulan
jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepada-Ku, demiitu, terbelahlah tembok kota itu-- 3 maka datanglah para
kianlah firman TUHAN.”
perwira raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu
gerbang tengah, mereka itu ialah Nergal-Sarezer, pembeFirman yang datang dari pada TUHAN kepada Yesar dari Sin-Magir, panglima, dan Nebusyazban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari raja Babel. 4 Melihat remia, sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan,
mereka semuanya maka Zedekia, raja Yehuda, dengan se- kepala pasukan pengawal, yang telah menyuruh untuk mengmua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada ambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah se-
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mua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. 2 Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata
kepadanya: ”TUHAN, Allahmu, telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, 3 dan Ia telah melaksanakannya. TUHAN telah melakukan apa yang diancamkan-Nya,
oleh karena kamu telah berdosa kepada TUHAN dan tidak mendengarkan suara-Nya, sehingga terjadilah hal ini
kepada kamu. 4 Maka sekarang, lihatlah aku melepaskan
engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu
itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke
Babel, marilah! Aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku
ke Babel, janganlah pergi! Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau: engkau boleh pergi ke mana saja
engkau pandang baik dan benar. 5 Engkau boleh kembali kepada Gedalya bin Ahikam bin Safan yang telah
diangkat oleh raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat, atau
ke mana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ!”
Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas
dia pergi. 6 Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalya bin
Ahikam di Mizpa, dan diam bersama-sama dengan dia
di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu.
7
Ketika semua panglima tentara, yang masih berada di
luar kota dengan orang-orangnya, mendengar bahwa raja
Babel telah mengangkat Gedalya bin Ahikam bin Safan
atas negeri itu dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan dan anak-anak, yaitu
dari orang-orang lemah di negeri itu, yang tidak diangkut
ke dalam pembuangan ke Babel, 8 maka pergilah mereka
kepada Gedalya di Mizpa; mereka ialah Ismael bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, anakanak Efai orang Netofa itu, dan Yezanya, anak seorang
Maakha, bersama dengan anak buahnya. 9 Lalu bersumpahlah Gedalya bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka: ”Janganlah kamu takut untuk
takluk kepada orang-orang Kasdim itu; tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. 10 Dan aku sendiri, aku menetap
di Mizpa untuk bertindak sebagai wakil di depan orangorang Kasdim yang akan datang kepada kita; tetapi kamu
ini, kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan dan minyak, kemudian simpanlah sebagai persediaan, dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap.” 11 Juga
ketika semua orang Yehuda, yang ada di Moab di antara
bani Amon, di Edom dan di negeri-negeri lain, mendengar
bahwa raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di
Yehuda dan mengangkat Gedalya bin Ahikam bin Safan
atas mereka, 12 maka kembalilah semua orang Yehuda dari
segala tempat ke mana mereka telah berserak-serak, dan
masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalya di Mizpa; mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat
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sangat banyaknya. 13 Pada suatu kali Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di
luar kota datang kepada Gedalya di Mizpa, 14 dan mereka
berkata kepadanya: ”Tahukah engkau bahwa Baalis, raja
bani Amon, telah menyuruh Ismael bin Netanya membunuh engkau?” Tetapi Gedalya bin Ahikam tidak percaya
kepada mereka. 15 Kemudian Yohanan bin Kareah berkata
dengan diam-diam kepada Gedalya di Mizpa: ”Baiklah
aku pergi membunuh Ismael bin Netanya itu dengan tidak
diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya, sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul
di sekelilingmu berserak-serak lagi dan sisa Yehuda itu binasa?” 16 Tetapi Gedalya bin Ahikam menjawab Yohanan
bin Kareah: ”Janganlah lakukan itu! Sebab yang kaukatakan tentang Ismael itu adalah bohong.”
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Dalam bulan yang ketujuh datanglah Ismael bin Netanya bin Elisama--ia keturunan raja dan perwira tinggi
raja--beserta sepuluh orang kepada Gedalya bin Ahikam
di Mizpa. Sementara mereka makan roti bersama-sama
di Mizpa, 2 maka bangkitlah Ismael bin Netanya dengan
kesepuluh orang yang ada bersama-sama dia, lalu mereka
memukul mati Gedalya bin Ahikam bin Safan dengan pedang; demikianlah Ismael membunuh dia yang telah diangkat raja Babel atas negeri itu. 3 Juga semua orang
Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalya di Mizpa dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit, yang terdapat di sana dipukul mati oleh Ismael. 4 Esok harinya sesudah ia membunuh Gedalya--ketika itu belum ada yang
tahu-- 5 datanglah orang-orang dari Sikhem, dari Silo dan
dari Samaria, delapan puluh orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak dan badannya
bertoreh-toreh; mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah TUHAN. 6 Lalu
keluarlah Ismael bin Netanya dari Mizpa untuk mendapatkan mereka sambil menangis. Ketika ia bertemu dengan mereka, berkatalah ia kepada mereka: ”Pergilah kepada Gedalya bin Ahikam!” 7 Tetapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih
oleh Ismael bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang
yang bersama-sama dengan dia; mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. 8 Tetapi di antara mereka
terdapat sepuluh orang yang berkata kepada Ismael: ”Janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai, minyak dan madu!” Maka iapun membiarkan mereka, tidak
membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka.
9
Adapun perigi, ke mana Ismael melemparkan segala mayat orang-orang yang dipukulnya mati itu adalah perigi
besar yang telah dibuat oleh raja Asa untuk menghadapi
Baesa, raja Israel; itulah yang diisi Ismael bin Netanya dengan mayat orang-orang yang mati terbunuh itu. 10 Lalu
Ismael mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat yang ada di Mizpa itu, puteri-puteri raja dan semua
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orang yang masih tinggal di Mizpa yang telah ditempatkan
di bawah Gedalya bin Ahikam oleh Nebuzaradan, kepala
pasukan pengawal itu. Ismael bin Netanya mengangkut
mereka sebagai tawanan, lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah bani Amon. 11 Tetapi ketika Yohanan
bin Kareah serta semua perwira tentara, yang bersamasama dengan dia, mendengar tentang segala kejahatan
yang telah dilakukan Ismael bin Netanya, 12 maka merekapun mengumpulkan semua anak buah mereka, lalu mereka berangkat memerangi Ismael bin Netanya. Mereka
bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon. 13 Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismael melihat
Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang
bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka.
14
Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismael dari Mizpa itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan
bin Kareah. 15 Tetapi Ismael bin Netanya beserta delapan
orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah bani Amon. 16 Lalu Yohanan bin Kareah serta semua
perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismael bin Netanya dari Mizpa, setelah ia memukul mati Gedalya bin Ahikam: yaitu laki-laki, prajuritprajurit, perempuan, anak-anak dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon, 17 kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan
milik Kimham dekat Betlehem, dengan maksud berjalan
terus menuju Mesir, 18 untuk mengelakkan orang-orang Kasdim, yang ditakuti mereka, oleh karena Ismael bin Netanya telah memukul mati Gedalya bin Ahikam yang telah
diangkat raja Babel atas negeri itu.

paya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan
suara TUHAN, Allah kita.” 7 Sesudah sepuluh hari datanglah firman TUHAN kepada Yeremia. 8 Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara
yang ada bersama-sama dengan dia, dan seluruh rakyat,
dari yang kecil sampai kepada yang besar. 9 Berkatalah
ia kepada mereka: ”Beginilah firman TUHAN, Allah Israel yang kepada-Nya kamu telah mengutus aku untuk
menyampaikan permohonanmu ke hadapan-Nya: 10 Jika
kamu tinggal tetap di negeri ini, maka Aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu; sebab
Aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu.
11
Janganlah takut kepada raja Babel yang kamu takuti itu.
Janganlah takut kepadanya, demikianlah firman TUHAN,
sebab Aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu
dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. 12 Aku akan
membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. 13 Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dengan mengatakan: Kami
tidak mau tinggal di negeri ini!, 14 sebab pikirmu: Tidak!
Kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak
akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala dan tidak akan menderita kelaparan; di sanalah kami akan tinggal!, 15 maka dengarkanlah sekarang
firman Allah, hai sisa Yehuda: Beginilah firman TUHAN
semesta alam, Allah Israel: Jika kamu sungguh-sungguh
berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi
dan tinggal sebagai orang asing di sana, 16 maka pedang
yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putusputusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir, sampai kamu
Kemudian datanglah semua perwira tentara, di anmati di sana. 17 Semua orang, yang berniat hendak pergi
taranya Yohanan bin Kareah dan Azarya bin Hosaya, beke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, akan
serta seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang
mati karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar; sebesar, 2 dan mereka berkata kepada nabi Yeremia: ”Biorangpun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu!
luput dari malapetaka yang Kudatangkan atas mereka.
Berdoalah untuk kami kepada TUHAN, Allahmu, untuk 18
Sungguh, beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah
seluruh sisa ini; sebab dari banyak orang hanya sedikit
Israel: Seperti tercurahnya murka-Ku dan kehangatan amarahsaja kami yang tinggal, seperti yang kaulihat dengan maKu ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercutamu sendiri. 3 Semoga TUHAN, Allahmu, memberitarah kehangatan amarah-Ku ke atas kamu, apabila kamu
hukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan
pergi ke Mesir. Kamu akan menjadi kutuk, kengerian, ku4
apa yang harus kami lakukan.” Jawab nabi Yeremia ketukan dan aib; kamu tidak akan melihat tempat ini lagi.
pada mereka: ”Permohonanmu sudah kudengar! Lihat, 19
TUHAN telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda:
aku akan berdoa kepada TUHAN, Allahmu, seperti yang
Janganlah pergi ke Mesir! Camkanlah sungguh-sungguh,
kamu minta itu, dan segala firman, yang diberi TUHAN
bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini! 20 Kamu
sebagai jawab, akan kuberitahukan kepadamu; sepatah
telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu, ketika
katapun tidak akan kudiamkan kepadamu!” 5 Berkatalah
kamu mengutus aku kepada TUHAN, Allahmu, dengan
mereka kepada Yeremia: ”Biarlah TUHAN menjadi saksi
berkata: Berdoalah untuk kami kepada TUHAN, Allah
yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami, jika
kita, dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa
kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh
yang difirmankan TUHAN, Allah kita, supaya kami me6
TUHAN, Allahmu, kausampaikan kepada kami. Maupun
lakukannya! 21 Tetapi, sekalipun aku memberitahukannya
baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara TUHAN,
kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara
Allah kita, yang kepada-Nya kami mengutus engkau, su-
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TUHAN, Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu
yang disuruh-Nya kusampaikan kepadamu. 22 Oleh sebab
itu, camkanlah sungguh-sungguh, bahwa kamu akan mati
karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar di tempat
yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di
sana.”
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Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh
rakyat segala firman TUHAN, Allah mereka, yang disuruh
TUHAN, Allah mereka, disampaikannya kepada mereka,
yaitu segala firman yang tersebut di atas, 2 maka berkatalah Azarya bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah serta
semua orang congkak itu kepada Yeremia: ”Engkau berkata bohong! TUHAN, Allah kita, tidak mengutus engkau untuk berkata: Janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, 3 tetapi Barukh bin Neria
menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk
menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim,
supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke
dalam pembuangan ke Babel.” 4 Demikianlah Yohanan bin
Kareah dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat
tidak mau mendengarkan suara TUHAN untuk tinggal di
tanah Yehuda. 5 Lalu Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni
semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa,
ke mana mereka telah berserak-serak, untuk menetap di
tanah Yehuda, 6 laki-laki, perempuan, anak-anak, puteriputeri raja dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pada Gedalya bin Ahikam bin Safan; juga nabi Yeremia dan Barukh bin Neria.
7
Lalu mereka pergi ke tanah Mesir, sebab mereka tidak
mau mendengarkan suara TUHAN. Maka sampailah mereka di Tahpanhes. 8 Kemudian datanglah firman TUHAN
kepada Yeremia di Tahpanhes, bunyinya: 9 ”Ambillah di
tanganmu batu-batu besar dan sembunyikanlah itu di tanah liat dekat pintu masuk istana Firaun di Tahpanhes di
hadapan mata orang-orang Yehuda itu, 10 lalu katakanlah
kepada mereka: Beginilah firman TUHAN semesta alam,
Allah Israel: Sesungguhnya, Aku mengutus orang untuk
menjemput Nebukadnezar, raja Babel, hamba-Ku itu, supaya ia mendirikan takhtanya di atas batu-batu yang telah
Kusuruh sembunyikan ini, dan membentangkan permadani kebesarannya di atasnya. 11 Dan apabila ia datang,
ia akan memukul tanah Mesir: Yang ke maut, ke mautlah! Yang ke tawanan, ke tawananlah! Yang ke pedang,
ke pedanglah! 12 Ia akan menyalakan api di kuil-kuil para
allah Mesir dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan. Dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu seperti seorang gembala membersihkan
pakaiannya dari kutu-kutu, kemudian ia akan pergi dari
sana tanpa gangguan. 13 Ia akan memecahkan tugu-tugu
berhala Bet-Syemes yang ada di Mesir dan akan menghanguskan kuil para allah Mesir itu dengan api.”
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Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua
orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di
Tahpanhes, di Memfis dan di tanah Patros: 2 ”Beginilah
firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Kamu telah
mengalami segenap malapetaka yang telah Kudatangkan
atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda; sungguh,
semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak
ada seorangpun diam di sana. 3 Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hati-Ku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada allah lain yang tidak dikenal oleh mereka
sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. 4 Terusmenerus Aku telah mengutus kepadamu semua hambaKu, para nabi, dengan mengatakan: Janganlah hendaknya
kamu melakukan kejijikan yang Aku benci ini! 5 Tetapi
mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak
membakar korban lagi kepada allah lain. 6 Sebab itu kehangatan amarah-Ku dan murka-Ku telah tercurah dan
membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem,
sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus, seperti
yang ternyata sekarang ini. 7 Maka sekarang, beginilah
firman TUHAN, Allah semesta alam, Allah Israel: Mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu
sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan,
anak-anak dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun? 8 Mengapa kamu mau menimbulkan
sakit hati-Ku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa
kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa
di bumi? 9 Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek
moyangmu, kejahatan raja-raja Yehuda, kejahatan para
pemuka mereka, kejahatanmu sendiri dan kejahatan isteriisterimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di
jalan-jalan Yerusalem? 10 Mereka tidak remuk hati sampai
kepada hari ini, mereka tidak takut dan tidak mengikuti
Taurat-Ku dan ketetapan-Ku yang telah Kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. 11 Sebab itu beginilah
firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya,
Aku mau menujukan wajah-Ku terhadap kamu untuk kecelakaanmu, yakni Aku mau melenyapkan segenap orang
Yehuda. 12 Aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat
hendak pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang
asing di sana; mereka semuanya akan habis mati di tanah Mesir; mereka akan rebah mati karena pedang dan
akan habis mati karena kelaparan, dari yang kecil sampai kepada yang besar; mereka akan mati karena pedang
dan karena kelaparan dan mereka akan menjadi kutuk,
kengerian, kutukan dan aib. 13 Aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir, sama seperti Aku telah
menghukum Yerusalem, yaitu dengan pedang, dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar, 14 sehingga dari sisa
Yehuda, yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal
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sebagai orang asing di sana, tidak ada seorangpun yang TUHAN, hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Meterluput atau terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda, ke sir: Sesungguhnya, Aku telah bersumpah demi nama-Ku
mana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi; yang besar--firman TUHAN--bahwa nama-Ku tidak akan
sungguh, mereka tidak akan kembali, kecuali beberapa diserukan lagi oleh seseorang Yehuda di segenap tanah Meorang pengungsi.” 15 Lalu menjawablah kepada Yeremia se- sir, dengan berkata: Demi Tuhan ALLAH yang hidup!
mua orang laki-laki yang tahu bahwa isteri mereka mem- 27 Sesungguhnya Aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mebakar korban kepada allah lain, dan semua perempuan reka dan bukan untuk kebahagiaan mereka; setiap orang
yang hadir di sana, suatu kumpulan yang besar, yakni Yehuda yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pesegala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros, dang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekatanya: 16 ”Mengenai apa yang kaukatakan demi nama kali. 28 Hanya beberapa orang yang terluput dari pedangAllah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan -jumlahnya kecil--yang akan kembali dari tanah Mesir ke
engkau, 17 tetapi kami akan terus melakukan segala apa tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi
yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada ratu ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan
sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya mengetahui perkataan siapa yang terwujud, perkataan-Ku
seperti telah kami lakukan, kami sendiri dan nenek mo- atau perkataan mereka. 29 Inilah tanda bagimu, demikiayang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami nlah firman TUHAN, bahwa Aku akan menghukum kamu
di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada di tempat ini, supaya kamu mengetahui bahwa perkataanwaktu itu kami mempunyai cukup makanan; kami me- perkataan-Ku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terrasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. 18 Tetapi wujud untuk kecelakaanmu. 30 Beginilah firman TUHAN:
sejak kami berhenti membakar korban dan mempersem- Sesungguhnya, Aku menyerahkan Firaun, Hofra, raja Mebahkan korban curahan kepada ratu sorga, maka kami ke- sir, ke dalam tangan musuhnya dan ke dalam tangan orangkurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang orang yang berusaha mencabut nyawanya, sama seperti
dan kelaparan.” 19 Lalu perempuan-perempuan itu menam- Aku telah menyerahkan Zedekia, raja Yehuda, ke dalam
bahkan: ”Apabila kami membakar korban dan memper- tangan Nebukadnezar, raja Babel, musuhnya yang berusembahkan korban curahan kepada ratu sorga, adakah di saha mencabut nyawanya.”
luar pengetahuan suami kami bahwa kami membuat penganan persembahan serupa dengan patungnya dan memFirman yang disampaikan oleh nabi Yeremia kepada
persembahkan korban curahan kepadanya?” 20 Sesudah itu Barukh bin Neria, waktu Barukh dalam tahun keempat peberkatalah Yeremia kepada segenap rakyat itu, kepada merintahan Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, menuliskan
laki-laki dan perempuan dan kepada semua orang yang segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari
telah memberi jawab kepadanya itu, katanya: 21 ”Justru mulut Yeremia: 2 ”Beginilah firman TUHAN, Allah Israel,
korban yang dibakar di kota-kota Yehuda dan di jalan- tentang engkau, hai Barukh! 3 Oleh karena engkau tejalan Yerusalem oleh kamu sendiri, oleh nenek moyangmu, lah berkata: Celakalah aku, sebab TUHAN telah menamoleh raja-rajamu, oleh pemuka-pemukamu dan oleh ra- bahkan kedukaan kepada penderitaanku! Aku lesu karena
kyat negeri, tidakkah itu yang diingat TUHAN dan yang keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan, 4 maka
diperhatikan-Nya? 22 TUHAN tidak tahan lagi melihat beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, apa yang Kubaperbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu ngun akan Kuruntuhkan, dan apa yang Kutanam akan
lakukan; oleh karena itu negerimupun telah menjadi rerun- Kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri! 5 Masakan engtuhan, kengerian dan kutuk tanpa penduduk, seperti yang kau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah
ternyata sekarang ini. 23 Kamu telah membakar korban mencarinya! Sebab, sesungguhnya, Aku mendatangkan
dan kamu telah berdosa kepada TUHAN, tidak mende- malapetaka atas segala makhluk, demikianlah firman TUHAN,
ngarkan suara TUHAN dan tidak mengikuti Taurat-Nya, tetapi kepadamu akan Kuberikan nyawamu sebagai jarahan
ketetapan-Nya dan peraturan-Nya, itulah sebabnya ma- di segala tempat ke mana engkau pergi.”
lapetaka ini menimpa kamu, seperti yang ternyata sekarang ini.” 24 Kemudian berkatalah Yeremia kepada segeFirman TUHAN yang datang kepada nabi Yeremia
nap rakyat dan kepada semua perempuan itu: ”Dengartentang bangsa-bangsa. 2 Mengenai Mesir. Terhadap tenlah firman TUHAN, hai semua orang Yehuda yang ada di
tara Firaun Nekho, raja Mesir, yang berkemah di tepi sutanah Mesir. 25 Beginilah firman TUHAN semesta alam,
ngai Efrat dekat Karkemis dan yang dipukul kalah oleh NeAllah Israel: Kamu, laki-laki dan isteri-isterimu! Kamu tebukadnezar, raja Babel, dalam tahun yang keempat pemelah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu: Kami
rintahan Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda: 3 ”Siapkanlah
akan menepati dengan baik nazar yang kami ucapkan unperisai besar dan perisai kecil dan majulah untuk bertuk membakar korban dan mempersembahkan korban cutempur! 4 Pasanglah kuda, dan naiklah, hai pengendararahan kepada ratu sorga. Baiklah! Wujudkanlah dan tepapengendara! Ambillah tempatmu dengan memakai ketotilah nazarmu dengan baik! 26 Maka dengarkanlah firman
pong, tajamkanlah tombakmu, pakailah baju zirahmu! 5 Mengapa
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kulihat mereka terkejut, mundur ke belakang? Pahlawanpahlawan mereka terpukul kalah, lari kocar-kacir, tanpa
menoleh; kedahsyatan dari segala jurusan!, demikianlah
firman TUHAN. 6 Orang yang tangkas tidak dapat melarikan diri, pahlawan tidak dapat meluputkan diri; di
utara, di tepi sungai Efratlah mereka tersandung dan rebah. 7 Siapakah ini yang meluas seperti sungai Nil dan
yang airnya bergelora seperti sungai-sungai? 8 Itulah Mesir yang meluas seperti sungai Nil, dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai. Ia berkata: Aku mau meluas menutupi bumi, membinasakan kota dan penduduknya. 9 Majulah, hai kuda-kuda! Melajulah, hai keretakereta! Majulah berperang, hai pahlawan-pahlawan, hai
kamu orang Etiopia dan orang Put yang memegang perisai, dan orang Lidia yang membentur busur! 10 Hari itu
ialah hari Tuhan ALLAH semesta alam, hari pembalasan
untuk melakukan pembalasan kepada para lawan-Nya. Pedang akan makan sampai kenyang, dan akan puas minum
darah mereka. Sebab Tuhan ALLAH semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara, dekat sungai
Efrat. 11 Pergilah ke Gilead mengambil balsam, hai anak
dara, puteri Mesir! Sia-sia engkau memakai banyak obat,
kesembuhan tidak akan kaudapat! 12 Bangsa-bangsa telah
mendengar tentang celamu, bumi telah penuh dengan teriakmu, sebab pahlawan yang satu tersandung kepada pahlawan yang lain, keduanya rebah bersama-sama.” 13 Firman
yang disampaikan TUHAN kepada nabi Yeremia tentang
datangnya Nebukadnezar, raja Babel, untuk memukul kalah tanah Mesir: 14 ”Beritahukanlah di Mesir, dan kabarkanlah di Migdol! Kabarkanlah di Memfis dan di Tahpanhes!
Katakanlah: Ambillah tempat dan bersiaplah, sebab sekitarmu habis dimakan pedang! 15 Mengapa Apis melarikan
diri, tidakkah sanggup sapi jantanmu bertahan? Sungguh,
TUHAN telah menundukkan dia! 16 Banyak dari padamu
yang tersandung dan rebah, mereka berkata seorang kepada yang lain: Marilah kita pulang kepada bangsa kita,
ke negeri kelahiran kita, untuk mengelakkan pedang yang
merajalela ini! 17 Sebutlah nama Firaun, raja Mesir: Tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu! 18 Demi
Aku yang hidup, demikianlah firman Raja yang nama-Nya
TUHAN semesta alam, ia akan datang seperti gunung Tabor yang menjulang di antara gunung-gunung lain, seperti
gunung Karmel yang menganjur ke laut. 19 Siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan,
hai puteri Mesir yang sudah lama menetap! Sebab Memfis akan menjadi sunyi sepi, dijadikan reruntuhan yang
tidak berpenduduk lagi. 20 Mesir adalah lembu muda yang
elok, tetapi seekor pikat dari utara mendatangi dia. 21 Juga
prajurit-prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti
anak-anak lembu tambun; merekapun berbalik dan melarikan diri bersama-sama; mereka tidak dapat bertahan,
sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu
penghukuman mereka. 22 Suaranya seperti ular yang mendesis, apabila mereka berjalan maju dengan bertentara;
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mereka mendatangi dia dengan membawa kapak seperti
orang-orang penebang pohon. 23 Mereka menebang hutannya, demikianlah firman TUHAN, sekalipun itu tidak dapat dimasuki; sebab lebih banyak mereka dari pada belalang, tidak terbilang jumlahnya. 24 Puteri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara.”
25
TUHAN semesta alam, Allah Israel, berfirman: ”Sesungguhnya, Aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon
dari Tebe, atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan
raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang
percaya kepadanya. 26 Aku akan menyerahkan mereka ke
dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa
mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, raja Babel, dan para pegawainya. Tetapi sesudahnya negeri itu
akan didiami seperti dalam zaman purbakala, demikianlah firman TUHAN. 27 Maka engkau, janganlah takut,
hai hamba-Ku Yakub, janganlah gentar, hai Israel! Sebab
sesungguhnya, Aku menyelamatkan engkau dari tempat
jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka.
Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan
tidak ada yang mengejutkan. 28 Maka engkau, janganlah
takut, hai hamba-Ku Yakub, demikianlah firman TUHAN,
sebab Aku menyertai engkau: segala bangsa yang ke antaranya engkau Kuceraiberaikan akan Kuhabiskan, tetapi
engkau ini tidak akan Kuhabiskan. Aku akan menghajar
engkau menurut hukum, tetapi Aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah.”
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Firman TUHAN yang datang kepada nabi Yeremia
mengenai orang Filistin, sebelum Firaun mengalahkan Gaza.
2
”Beginilah firman TUHAN: Lihat, air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjir, membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia
akan berteriak, dan seluruh penduduk negeri akan meratap, 3 mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar
derak-derik keretanya, kertak-kertuk rodanya. Para ayah
tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas, 4 oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin, dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh, TUHAN akan membinasakan orang
Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor.
5
Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam; hai Asdod, sisa orang Enak, berapa lama lagi engkau
menoreh-noreh diri? 6 Ah, pedang TUHAN, berapa lama
lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam
sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah! 7 Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah TUHAN memerintahkannya? Ke Askelon dan ke tepi pantai laut, ke sanalah
Ia menyuruhnya!”
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Mengenai Moab. Beginilah firman TUHAN semesta
alam, Allah Israel: ”Celakalah Nebo, sebab kota itu sudah
dibinasakan! Kiryataim telah menjadi malu dan direbut!
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Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut: 2 lenyaplah
sudah kemegahan Moab! Di Hesybon orang merencanakan
malapetaka terhadapnya: Marilah kita melenyapkannya
sebagai bangsa! Juga engkau, hai Madmen, akan dibungkamkan, engkau akan dikejar-kejar pedang. 3 Dengar! Teriakan dari Horonaim: Kebinasaan! Kehancuran besar!
4
Moab telah hancur lebur! kedengaran orang berteriak
sampai ke Zoar. 5 Sungguh, orang mendaki pendakian
Luhit sambil menangis. Sungguh, di jalan turun ke Horonaim orang mendengar teriak karena ditimpa bencana.
6
Larilah, selamatkanlah nyawamu: jadilah seperti keledai liar di padang gurun! 7 Sungguh, oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu,
maka engkaupun akan direbut; Kamos akan pergi ke dalam pembuangan, bersama-sama dengan para imam dan
pemukanya. 8 Pembinasa akan datang ke setiap kota, tidak ada kota yang terluput! Lembah akan binasa, tanah
datar habis musnah, seperti yang difirmankan TUHAN.
9
Berikanlah sayap kepada Moab, supaya ia lari terbang;
kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi, tidak ada lagi penduduk di dalamnya. 10 Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan TUHAN dengan lalai, dan terkutuklah
orang yang menghambat pedang-Nya dari penumpahan
darah! 11 Moab hidup aman dari sejak masa mudanya,
dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya, tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan
yang lain, tidak pernah masuk ke dalam pembuangan; sebab itu rasanya tetap padanya, dan baunya tidak berubah.
12
Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya dan memecahkan buyungbuyungnya. 13 Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu
oleh karena Betel, kepercayaan mereka. 14 Bagaimanakah
kamu berani berkata: Kami adalah pahlawan-pahlawan,
orang-orang gagah perkasa untuk berperang! 15 Pembinasa
Moab telah maju menyerang dia, teruna-terunanya yang
pilihan telah turun ke pembantaian, demikianlah firman
Raja yang nama-Nya TUHAN semesta alam. 16 Bencana
Moab sudah hampir datang, malapetakanya sangat segera
sampai. 17 Ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya,
hai semua yang mengenal namanya! Katakanlah: Sungguh, sudah patah tampuk kekuasaan, tongkat keagungan
itu! 18 Turunlah dari kemuliaanmu dan duduklah di atas
kotoran, hai puteri Dibon yang sudah lama menetap! Sebab pembinasa Moab sudah maju menyerbu engkau, memusnahkan tempat-tempatmu yang berkubu. 19 Berdirilah
di tepi jalan dan tinjaulah, hai penduduk Aroer! Tanyakanlah kepada orang yang lari dan yang terluput, katakanlah: Apakah yang telah terjadi? 20 Moab sudah malu,
karena ia terkejut! Merataplah dan berteriaklah, beritahukanlah di sungai Arnon: Sungguh, Moab sudah binasa!
21
Penghukuman telah berlaku atas daerah dataran tinggi,

atas kota-kota Holon, Yahas, Mefaat, 22 Dibon, Nebo, BetDiblataim, 23 Kiryataim, Bet-Gamul, Bet-Meon, 24 Keriot,
Bozra dan atas segala kota negeri Moab yang jauh dan
yang dekat. 25 Telah patah tanduk kekuatan Moab, dan lengan kekuasaannya telah pecah! demikianlah firman TUHAN.
26
Buatlah dia mabuk, sebab dia membesarkan diri terhadap TUHAN! Moab akan berguling-guling dalam muntahnya, dan ia sendiripun akan menjadi tertawaan orang.
27
Apakah bukan Israel tadinya yang menjadi tertawaan
bagimu? Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri,
sehingga engkau menggeleng-gelengkan kepala, setiap kali
engkau berbicara tentang dia? 28 Tinggalkanlah kota-kota
dan diamlah di bukit batu, hai penduduk Moab! Jadilah seperti burung merpati yang bersarang di dinding mulut liang. 29 Kami telah mendengar tentang keangkuhan
Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya,
keangkuhannya dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. 30 Aku ini kenal kepongahannya, demikianlah firman
TUHAN, tidak benar cakapnya, dan tidak benar perilakunya. 31 Sebab itu aku akan meratap karena Moab, akan
berteriak karena Moab seluruhnya, dan akan mengaduh
karena orang-orang Kir-Heres! 32 Aku akan menangis karena engkau, lebih dari pada menangis karena Yaezer, hai
pohon anggur Sibma! Ranting-rantingmu merambak sampai ke laut, meluas sampai ke Yaezer. Si pembinasa telah
jatuh menimpa hasil musim kemaraumu dan panen buah
anggurmu. 33 Sukaria dan sorak-sorak telah lenyap dari kebun buah-buahan dan dari negeri Moab. Aku telah menjauhkan anggur dari tempat pemerasan; pengirik tidak ada
lagi pengiriknya, pekik kegirangan tidak kedengaran lagi.
34
Hesybon dan Eleale meraung-raung; orang memperdengarkan suaranya sampai ke Yahas, dari Zoar sampai Horonaim dan Eglat-Selisia; sebab air sungai Nimrim juga menjadi ketandusan. 35 Firman TUHAN: Aku akan menghentikan orang di Moab mempersembahkan korban bakaran
di bukit pengorbanan dan mempersembahkan korban ukupan
kepada allahnya. 36 Sebab itu seperti hatiku terharu mendengar suling, begitulah hatiku terharu melihat keadaan
Moab, dan hatiku terharu melihat keadaan orang-orang
Kir-Heres; bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk? 37 Sungguh, setiap kepala digundul dan
setiap janggut dipotong, pada semua tangan ada torehtorehan dan kain kabung dikenakan pada semua pinggang.
38
Di atas segala sotoh Moab dan di tanah-tanah lapangnya hanya ada perkabungan belaka; --sungguh, Aku telah
memecahkan Moab seperti tembikar, sehingga tidak ada
orang yang menyukainya, demikianlah firman TUHAN. 39 Betapa
terkejutnya dia! Betapa Moab menyembunyikan mukanya karena malu! Maka Moab telah menjadi tertawaan
dan kekejutan bagi semua yang di sekitarnya. 40 Sebab
beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, ia datang melayang seperti burung rajawali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. 41 Kota-kota direbut, kubu-kubu
pertahanan dirampas. Hati para pahlawan Moab pada
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waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak.
42
Moab akan musnah sebagai bangsa, sebab ia membesarkan diri terhadap TUHAN. 43 Kejut dan pelubang dan
jerat bagimu, hai penduduk Moab! demikianlah firman
TUHAN. 44 Yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh, Aku mendatangkan semuanya
ini atas Moab di tahun penghukuman atas mereka, demikianlah firman TUHAN. 45 Di naungan Hesybon orangorang pelarian berhenti, kehabisan kekuatan; tetapi api
keluar dari Hesybon, nyala api dari istana Sihon, yang memakan habis pelipis Moab dan batu kepala orang-orang
ribut. 46 Celakalah engkau, hai Moab, binasa engkau, hai
bangsa dewa Kamos! Sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan. 47 Tetapi Aku akan memulihkan keadaan Moab di
kemudian hari, demikianlah firman TUHAN.” Sampai di
sinilah firman penghukuman atas Moab.
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Mengenai bani Amon. Beginilah firman TUHAN:
”Tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya?
Mengapakah dewa Milkom memiliki Gad, dan bangsanya
mendiami kota-kotanya? 2 Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa
Aku akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap Raba bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar
dengan api; maka Israel akan memiliki orang-orang yang
dahulu memilikinya, firman TUHAN. 3 Merataplah, hai Hesybon, sebab pembinasa telah maju menyerbu, berteriaklah, hai puteri-puteri Raba, kenakanlah kain kabung, berkabunglah, berjalan kelilinglah dengan luka toreh-torehan,
sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan bersamasama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. 4 Betapa
engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai puteri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya dan
yang berkata: Siapakah yang berani datang menyerang
aku? 5 Sesungguhnya, Aku mendatangkan kekejutan atasmu
demikianlah firman Tuhan ALLAH semesta alam, dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak,
masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang
mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. 6 Tetapi
sesudah itu Aku akan memulihkan keadaan bani Amon
itu, demikianlah firman TUHAN.” 7 Mengenai Edom. Beginilah firman TUHAN semesta alam: ”Tidak adakah lagi
kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkah pertimbangan
dari orang-orang yang berakal budi, sudah busukkah kebijaksanaan mereka? 8 Larilah cepat, bersembunyilah dalam
liang-liang, hai penduduk Dedan! Sebab malapetaka akan
Kudatangkan atas Esau, pada waktu Aku menghukum
dia. 9 Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka
tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya! Jika
malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya! 10 Tetapi Aku ini telah menelan-
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jangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri
lagi. Keturunannya telah binasa dan saudara-saudaranya
dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. 11 Tinggalkanlah
anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka; biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku!” 12 Sebab
beginilah firman TUHAN: ”Sedangkan orang-orang yang
tidak selayaknya meminum isi piala itu telah terpaksa meminumnya, masakan engkau ini akan bebas dari hukuman?
Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya! 13 Sebab Aku telah bersumpah demi diri-Ku,
demikianlah firman TUHAN, bahwa Bozra akan menjadi
ketandusan, cela, keruntuhan dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal.” 14 Suatu kabar
telah kudengar dari TUHAN, seorang utusan telah disuruh
ke tengah-tengah bangsa-bangsa: ”Berkumpullah, pergilah menyerangnya, bersiaplah untuk bertempur! 15 Sebab
sesungguhnya, Aku membuat engkau kecil di antara bangsabangsa, dihinakan di antara manusia. 16 Sikapmu yang
menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu, ya engkau yang tinggal di liang-liang
batu, yang menduduki tempat tinggi bukit! Sekalipun
engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung rajawali,
Aku akan menurunkan engkau dari sana, demikianlah firman
TUHAN. 17 Edom akan menjadi ketandusan; setiap orang
yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena
segala pukulan yang dideritanya. 18 Seperti pada waktu ditunggangbalikkannya Sodom dan Gomora dan kota-kota
tetangganya--firman TUHAN--maka seorangpun tidak akan
diam lagi di sana dan seorang manusiapun tidak akan
tinggal lagi di dalamnya. 19 Sesungguhnya, seperti singa
yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan
mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah Aku akan membuat mereka lari dengan tibatiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya dia yang
Kupilih. Sebab siapakah yang seperti Aku? Siapakah
yang berani mendakwa Aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi Aku? 20 Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil TUHAN terhadap Edom
dan rancangan-rancangan yang telah dibuat-Nya terhadap
penduduk Teman: Bahwa sesungguhnya, yang paling lemahpun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa
sesungguhnya, padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. 21 Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka; teriakan mereka akan terdengar bunyinya di Laut Teberau. 22 Sesungguhnya, ia naik
terbang seperti burung rajawali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bozra. Hati para pahlawan
Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang
sakit beranak.” 23 Mengenai Damsyik. ”Hamat dan Arpad telah menjadi malu, sebab mereka mendengar kabar
buruk; hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang. 24 Damsyik telah menjadi lemah semangat, berpaling untuk lari, kegemparan telah mence-
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kam dia, kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. 25 Sungguh, kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota kegirangan itu! 26 Sebab itu teruna-terunanya
akan rebah di tanah-tanah lapangnya dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu, demikianlah
firman TUHAN semesta alam. 27 Aku akan menyalakan
api di tembok Damsyik, yang menghanguskan puri Benhadad.” 28 Mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan
Hazor yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, raja Babel. Beginilah firman TUHAN: ”Bersiaplah, majulah melawan Kedar, binasakanlah orang-orang di sebelah timur!
29
Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba
mereka dirampas sampai bersih, tenda-tenda mereka dan
segala perabot mereka; hendaklah unta-unta mereka habis dibawa serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada
mereka: Kegentaran dari segala jurusan! 30 Larilah, mengungsilah cepat-cepat, bersembunyilah dalam liang-liang,
hai penduduk Hazor! demikianlah firman TUHAN. Sebab Nebukadnezar, raja Babel, telah mengambil putusan
terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap
kamu. 31 Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup
sentosa, yang diam dengan aman tenteram, demikianlah
firman TUHAN, dan yang tidak punya pintu gerbang atau
palang, dan yang tinggal tersendiri! 32 Unta-unta mereka
akan menjadi jarahan, dan ternak mereka yang banyak itu
menjadi rampasan! Aku akan menyerakkan ke segala mata
angin mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling,
dan dari segala penjuru Aku akan mendatangkan bencana atas mereka, demikianlah firman TUHAN. 33 Hazor
akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya; seorangpun tidak akan diam lagi di sana dan seorang manusiapun tidak
akan tinggal lagi di dalamnya.” 34 Firman TUHAN yang
datang kepada nabi Yeremia mengenai Elam, pada permulaan pemerintahan Zedekia, raja Yehuda: 35 Beginilah
firman TUHAN semesta alam: ”Sesungguhnya, Aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. 36 Aku
akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit dan akan menyerakkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam.
37
Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murka-Ku yang menyala-nyala, demikianlah
firman TUHAN. Aku akan menyuruh pedang mengejar
mereka sampai mereka Kuhabiskan. 38 Aku akan menaruh takhta-Ku di Elam, dan Aku akan membinasakan
dari sana raja dan pemuka-pemuka, demikianlah firman
TUHAN. 39 Tetapi di kemudian hari Aku akan memulihkan
keadaan Elam, demikianlah firman TUHAN.”

50Firman yang disampaikan TUHAN dengan peranta-

raan nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orangorang Kasdim: 2 ”Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa
dan kabarkanlah, naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah,
janganlah sembunyikan, katakanlah: Babel telah direbut,
dewa Bel menjadi malu, Merodakh telah terkejut! Berhalaberhalanya menjadi malu, dewa-dewanya yang keji telah
terkejut! 3 Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari
utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus; tidak
ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun
binatang, semuanya lari lenyap. 4 Pada waktu itu dan
pada masa itu, demikianlah firman TUHAN, orang Israel
akan datang, bersama-sama dengan orang Yehuda; mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari TUHAN,
Allah mereka; 5 mereka menanyakan jalan ke Sion, ke sanalah mereka terarah: Marilah kita menggabungkan diri
kepada TUHAN, bergabung dalam suatu perjanjian kekal
yang tidak dapat dilupakan! 6 Umat-Ku tadinya seperti
domba-domba yang hilang; mereka dibiarkan sesat oleh
gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gununggunung, mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga
lupa akan tempat pembaringannya. 7 Siapapun yang menjumpai mereka, memakan habis mereka, dan lawan-lawan
mereka berkata: Kami tidak bersalah! Karena mereka telah berdosa kepada TUHAN, tempat kebenaran, TUHAN,
pengharapan nenek moyang mereka! 8 Larilah dari tengahtengah Babel, dari negeri orang-orang Kasdim! Keluarlah!
Jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai
kawanannya! 9 Sebab sesungguhnya, Aku menggerakkan
dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsabangsa yang besar dari utara; mereka akan mengatur barisan untuk melawannya, dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang
mujur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa.
10
Negeri orang-orang Kasdim akan menjadi rampasan, semua orang yang merampasnya akan puas hatinya, demikianlah firman TUHAN. 11 Sekalipun kamu bersukacita dan
beria-ria, hai orang-orang yang merampok milik-Ku, sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu di padang rumput, dan meringkik seperti kuda-kuda jantan,
12
namun, ibumu sangat menanggung malu, dan perempuan yang melahirkan kamu tersipu-sipu! Lihat, dialah
yang menjadi terakhir dari bangsa-bangsa: padang gurun, padang belantara dan dataran rumput! 13 Karena
murka TUHAN negeri itu tidak akan didiami lagi, sama
sekali akan menjadi tempat tandus. Setiap orang yang
melewati Babel akan merasa ngeri dan akan bersuit karena pukulan-pukulan yang dideritanya. 14 Aturlah barisanmu menyerang Babel dari segala pihak, hai semua
orang pemanah! Panahlah kepadanya, janganlah merasa
sayang akan anak panah, sebab kepada Tuhanlah ia berdosa! 15 Bertempiksoraklah menyerangnya dari segala pihak! Dia sudah menyerah, tonggak-tonggaknya sudah rebah, pagar-pagarnya sudah runtuh! Sungguh, itulah pembalasan TUHAN! Laksanakanlah pembalasan terhadapnya,
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lakukanlah kepadanya seperti yang dilakukannya sendiri! itu akan tersandung jatuh dan tidak ada yang membang16
Lenyapkanlah orang penabur dari Babel dan orang pe- kitkan dia. Di kota-kotanya Aku akan menyalakan api
nyabit pada musim menuai! Untuk mengelakkan pedang yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya.
yang dahsyat ini, setiap orang akan berpaling pulang ke- 33 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Orang Israel
pada bangsanya, setiap orang akan lari ke negerinya. 17 Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua
adalah seperti domba yang diceraiberaikan, dihalaukan orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak
oleh singa-singa. Mula-mula raja Asyur memakan dia, dan mau melepaskan mereka. 34 Tetapi Penebus mereka adalah
sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, raja Babel, meng- kuat; TUHAN semesta alam nama-Nya. Tentulah Ia akan
erumit tulang-tulangnya. 18 Sebab itu beginilah firman memperjuangkan perkara mereka, supaya Ia memberi keTUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku tenteraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penmenghukum raja Babel dan negerinya, seperti Aku telah duduk Babel. 35 Pedang akan menimpa orang-orang Kamenghukum raja Asyur. 19 Tetapi Aku akan mengemba- sdim, demikianlah firman TUHAN, menimpa penduduk
likan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rum- Babel, menimpa pemuka-pemukanya dan orang-orangnya
put di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di yang berhikmat! 36 Pedang menimpa tukang-tukang raatas pegunungan Efraim dan di Gilead. 20 Pada waktu itu mal, sehingga ternyata mereka bodoh! Pedang menimpa
dan pada masa itu, demikianlah firman TUHAN, orang pahlawan-pahlawannya, sehingga mereka menjadi terkeakan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, jut! 37 Pedang menimpa kudanya dan keretanya, menimpa
dan dosa Yehuda, tetapi tidak ada ditemukannya, sebab segenap tentara campuran yang di tengah-tengahnya, seAku akan mengampuni orang-orang yang Kubiarkan ting- hingga mereka menjadi seperti perempuan! Pedang megal hidup. 21 Majulah ke negeri Merataim, majulah menye- nimpa perbendaharaannya, sehingga dijarah orang! 38 Pedang
rangnya dan menyerang penduduk Pekod! Bunuhlah dan menimpa segala airnya, sehingga menjadi kering! Sebab
tumpaslah mereka, demikianlah firman TUHAN, lakuka- negeri itu penuh patung-patung, mereka menjadi gila oleh
nlah tepat seperti yang Kuperintahkan! 22 Gemuruh per- berhala-berhala mereka! 39 Sebab itu binatang-binatang
ang di negeri dan terjadilah kehancuran besar! 23 Betapa gurun serta anjing-anjing hutan akan diam di sana, juga
remuk redamnya dan hancur luluhnya martil seluruh bumi burung-burung unta akan tinggal di dalamnya. Negeri
itu! Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa- itu tidak akan didiami lagi untuk seterusnya dan tidak
bangsa! 24 Aku memasang jerat bagimu, dan memang eng- akan ditinggali lagi turun-temurun. 40 Seperti dahulu pada
kau terjebak, hai Babel, dengan tidak mengetahuinya. Eng- waktu Allah menunggangbalikkan Sodom dan Gomora serta
kau terdapat dan memang engkau tertangkap, sebab eng- kota-kota tetangganya, demikianlah firman TUHAN, dekau telah menantang TUHAN. 25 TUHAN telah membuka mikianlah tidak akan ada orang lagi yang diam di sana
tempat perlengkapan-Nya dan mengeluarkan senjata-senjata dan seorang anak manusiapun tidak akan tinggal lagi di dageram-Nya, sebab ada pekerjaan bagi Tuhan ALLAH se- lamnya. 41 Lihatlah, suatu bangsa akan datang dari utara,
mesta alam di negeri orang-orang Kasdim: 26 Marilah men- suatu suku bangsa yang besar, dan banyak raja, akan berdatanginya dari segala jurusan, bukalah lumbung-lumbungnya,
gerak maju dari ujung bumi. 42 Mereka memakai panah
onggokkanlah isinya bertimbun-timbun dan tumpaslah itu, dan tombak; mereka bengis, tidak kenal belas kasihan.
janganlah ada tinggal sisanya! 27 Bunuhlah segala lembu- Suara mereka gemuruh seperti laut, mereka mengendarai
nya, biarlah rebah semuanya untuk dibantai! Celakalah kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyemereka, sebab waktunya sudah tiba, saat penghukuman rang engkau, hai puteri Babel! 43 Raja Babel telah menatas mereka! 28 Dengar! Pelarian-pelarian dan orang-orang dengar kabar tentang mereka, tangannya sudah menjadi
yang terluput dari negeri Babel datang memberitahukan lemah lesu, kesesakan telah menyergap dia, ia kesakitan
di Sion tentang pembalasan TUHAN, Allah kita, pem- seperti perempuan yang melahirkan. 44 Sesungguhnya, sebalasan karena bait suci-Nya. 29 Kerahkanlah penembak- perti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar supenembak melawan Babel, semua orang pemanah! Ber- ngai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan
kemahlah mengepungnya, supaya jangan ada yang lolos! domba, demikianlah Aku akan membuat mereka lari deBalaslah dia setimpal dengan perbuatannya, lakukanlah ngan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di atasnya
kepadanya tepat seperti yang dilakukannya sendiri! Se- dia yang Kupilih. Sebab siapakah yang seperti Aku? Sibab ia bertindak kurang ajar terhadap TUHAN, terha- apakah yang berani mendakwa Aku? Siapakah gerangan
dap Yang Mahakudus, Allah Israel. 30 Sebab itu teruna- gembala yang tahan menghadapi Aku? 45 Sebab itu deterunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan se- ngarlah putusan yang telah diambil TUHAN terhadap Bamua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu, bel dan rancangan-rancangan yang telah dibuat-Nya terdemikianlah firman TUHAN. 31 Sesungguhnya, Aku men- hadap negeri orang-orang Kasdim: Bahwa sesungguhnya,
jadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar, demikianlah yang paling lemahpun di antara kawanan domba akan disefirman Tuhan ALLAH semesta alam, sebab waktumu su- ret. Bahwa sesungguhnya, padang rumput mereka sendiri
dah tiba, saat Aku menghukum engkau. 32 Si kurang ajar akan merasa ngeri terhadap mereka. 46 Bumi akan gon-
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mengeluarkan angin dari perbendaharaan-Nya. 17 Setiap
manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak
Beginilah firman TUHAN: ”Sesungguhnya, Aku mengada nyawa di dalamnya, 18 semuanya adalah kesia-siaan,
gerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orangpekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan biorang Kasdim, suatu semangat pemusnah. 2 Aku akan
nasa pada waktu dihukum. 19 Tidaklah begitu Dia yang
mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menammenjadi bagian Yakub, sebab Dialah yang membentuk
pinya dan yang akan menyapu bersih negerinya, sebab
segala-galanya, dan Israel adalah suku milik-Nya; namamereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malaNya ialah TUHAN semesta alam! 20 Engkau tadinya adapetaka. 3 Hendaklah si pemanah membidikkan panahnya
lah palu godam bagi-Ku, senjata perang: Dengan engkau
kepada orang yang membidik dan kepada orang yang berAku menghancurkan bangsa-bangsa, dengan engkau Aku
baju zirah! Janganlah merasa sayang akan teruna-terunanya,
memusnahkan kerajaan-kerajaan, 21 dengan engkau Aku
tumpaslah segala tentaranya! 4 Orang-orang yang terbumenghancurkan kuda dan pengendaranya, dengan engkau
nuh akan rebah di negeri orang-orang Kasdim dan orangAku
menghancurkan kereta dan penunggangnya, 22 dengan
orang yang luka parah di jalan-jalannya-- 5 sungguh, Isengkau Aku menghancurkan orang laki-laki dan peremrael dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh
puan, dengan engkau Aku menghancurkan orang tua dan
Allahnya, oleh TUHAN semesta alam--sebab negeri orang
muda, dengan engkau Aku menghancurkan teruna dan
Kasdim penuh dengan kesalahan terhadap Yang Mahadara, 23 dengan engkau Aku menghancurkan gembala dan
kudus, Allah Israel. 6 Larilah dari tengah-tengah Babel,
kawanan dombanya, dengan engkau Aku menghancurkan
hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya
petani dan lembu pembajaknya, dengan engkau Aku mengkamu jangan tertumpas karena kesalahannya! Sebab inihancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar! 24 Namun
lah waktu pembalasan bagi TUHAN; Ia membayar ganAku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap
jaran kepadanya. 7 Babel tadinya seperti piala emas di tapenduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang tengan TUHAN yang memabukkan seluruh bumi. Bangsalah mereka lakukan terhadap Sion, di depan matamu senbangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya bangsadiri, demikianlah firman TUHAN. 25 Sesungguhnya, Aku
bangsa menjadi gila. 8 Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah,
menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah, demikianlah firman
ratapilah dia! Ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia
TUHAN,
yang memusnahkan seluruh bumi! Aku akan
menjadi sembuh! 9 Kami tadinya mau menyembuhkan Bamengacungkan tangan-Ku kepadamu, menggulingkan engbel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan; tinggalkanlah dia,
kau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gumarilah kita pulang masing-masing ke negerinya! Sungguh,
nung api yang telah padam. 26 Orang tidak akan mengpenghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangambil batu penjuru atau batu dasar dari padamu, tetapi
kau awan-awan! 10 TUHAN telah membuat segala kebeengkau akan menjadi tempat tandus yang kekal, demikinaran kita menjadi nyata; marilah kita ceritakan di Sion
anlah firman TUHAN. 27 Angkatlah panji-panji di bumi,
perbuatan TUHAN, Allah kita! 11 Lancipkanlah anak-anak
tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa, persiapkapanah, siapkanlah perisai-perisai! TUHAN telah memnlah bangsa-bangsa berperang melawan Babel, kerahkabangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rencana-Nya
nlah kerajaan-kerajaan melawannya--Ararat, Mini dan Askenasterhadap Babel ialah untuk memusnahkannya: itulah pem-angkatlah
seorang panglima melawannya, tampilkanlah
balasan TUHAN, pembalasan karena bait suci-Nya! 12 Angkatlah
kuda seperti kawanan belalang! 28 Persiapkanlah bangsapanji-panji terhadap tembok-tembok Babel, perkuatlah penbangsa berperang melawannya, raja-raja Media beserta
jagaan! Tempatkanlah orang-orang jaga, persiapkanlah
bupati-bupati dan pembesar-pembesarnya, dan setiap nepenghadangan! Sebab TUHAN telah merencanakan dan
geri yang di bawah kuasanya! 29 Bumi berguncang dan
melaksanakan juga apa yang diancamkan-Nya terhadap
bergetar, sebab rancangan TUHAN terhadap Babel sependuduk Babel. 13 Hai engkau yang tinggal di tepi sungai
dang terlaksana, yakni untuk membuat negeri Babel menbesar, yang mempunyai kekayaan besar, akhir hidupmu sujadi tempat tandus yang tidak berpenduduk. 30 Pahlawan14
dah datang, batas hidupmu sudah sampai! TUHAN sepahlawan Babel telah berhenti berperang, mereka tingmesta alam telah bersumpah demi diri-Nya sendiri: Sunggal duduk di kubu-kubu pertahanan, kegagahberanian meguhpun engkau penuh dengan manusia-manusia seperti bereka sudah lenyap, mereka sudah menjadi seperti peremlalang, tetapi orang akan mengangkat pekik pertempuran
puan. Tempat-tempat tinggalnya sudah terbakar, palang15
Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan
terhadapmu.
palang pintunya sudah patah! 31 Pesuruh-pesuruh cepat
kekuatan-Nya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaanberlari susul-menyusul, pembawa-pembawa kabar susulNya, dan yang membentangkan langit dengan akal budimenyusul, untuk mengabarkan kepada raja Babel, bahwa
16
Apabila Ia memperdengarkan suara-Nya, mendeNya.
kotanya telah direbut dari segala penjuru, 32 tempat-tempat
rulah bunyi air di langit, Ia menaikkan kabut awan dari
penyeberangan telah diduduki, benteng-benteng pertahanan
ujung bumi, Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan
cang karena kabar: Babel sudah direbut; ratap mereka
akan terdengar di antara bangsa-bangsa!”
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telah dihanguskan dengan api, prajurit-prajurit telah men- seluruh bumi oleh karena Babel. 50 Kamu, orang-orang
jadi gempar. 33 Sebab beginilah firman TUHAN semesta yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti!
alam, Allah Israel: Puteri Babel adalah seperti tempat Ingatlah dari jauh kepada TUHAN dan biarlah Yerusalem
pengirikan pada waktu orang menginjak-injaknya! Sedi- timbul lagi dalam hatimu: 51 Kami malu, sebab kami telah
kit waktu lagi akan datang waktu panen baginya. 34 Aku mendengar tentang aib, noda meliputi muka kami, sebab
dimakan habis, dihamburkan oleh Nebukadnezar, raja Ba- orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus
bel, diletakkan seperti mangkuk yang kosong. Ia menelan di rumah TUHAN. 52 Sebab itu sesungguhnya, waktunya
aku seperti ular naga, ia memenuhi perutnya dengan pe- akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku
ngananku yang enak-enak, ia membuangkan aku. 35 Biarlah akan menghukum patung-patungnya, dan di seluruh nepenggagahan dan penghancuran atasku tertimpa kepada gerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam.
Babel, begitulah hendaknya berkata penduduk Sion, biar- 53 Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya
lah darahku tertimpa kepada penduduk negeri orang Ka- kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintahsdim, begitulah hendaknya berkata Yerusalem. 36 Sebab Ku akan datang para perusak kepadanya, demikianlah
itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku akan firman TUHAN. 54 Dengar! Ratap dari Babel dan kehanmemperjuangkan perkaramu, dan akan melakukan pem- curan besar dari negeri orang Kasdim! 55 Sebab TUHAN
balasan untukmu: Aku akan mengeringkan lautnya dan merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang beakan menggersangkan sumber airnya; 37 Babel akan men- sar. Biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti
jadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigalaair besar dan suaranya bertambah ribut, 56 namun atas Batempat kengerian dan suitan, tanpa penduduk. 38 Bersama- bel akan datang perusak, para pahlawannya akan tertangsama mereka mengaum seperti singa-singa muda, meng- kap dan busur-busurnya akan hancur, sebab TUHAN adageram seperti anak-anak singa; 39 jika mereka merasa pa- lah Allah pembalas, tentulah Ia akan mengadakan pemnas, Aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka, akan balasan! 57 Aku akan membuat mabuk para pemukanya,
membuat mereka mabuk, supaya mereka menjadi pusing orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesardan jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-nya dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur
bangun lagi, demikianlah firman TUHAN. 40 Aku akan me- untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi,
rebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kam- demikianlah firman Sang Raja yang TUHAN semesta alam
bing, seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing nama-Nya. 58 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Tembokjantan. 41 Betapa Sesakh direbut, dan negeri pujian se- tembok tebal Babel akan disamaratakan, dan pintu-pintu
luruh bumi diduduki! Betapa Babel menjadi kengerian gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api, sehingga
di antara bangsa-bangsa! 42 Laut telah naik meliputi Ba- bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia dan sukubel, gelombang-gelombangnya yang menderu telah meling- suku bangsa berlelah untuk api saja.” 59 Pesan yang dibekupinya. 43 Kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus, rikan nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Mahseya,
menjadi negeri yang kering dan padang belantara, negeri ketika Seraya pergi bersama-sama Zedekia, raja Yehuda,
yang tidak didiami oleh seorangpun dan yang tidak dile- ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannyawati oleh seorang manusiapun. 44 Aku akan menghukum -Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. 60 Yeremia
dewa Bel di Babel, dan akan mengeluarkan dari mulutnya telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka
apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang
lagi mengalir kepadanya, tembok Babelpun sudah runtuh. tertulis di sini mengenai Babel. -- 61 Kata Yeremia kepada
45
Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umat-Ku! Hen- Seraya: ”Jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah,
daklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini,
TUHAN yang menyala-nyala itu! 46 Biarlah hatimu jangan 62 dan katakanlah: TUHAN, Engkau telah berfirman tenkecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri: tang kota ini bahwa Engkau akan melenyapkannya, seapabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian hingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik makabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan pe- nusia maupun hewan, dan sehingga kota ini akan menjadi
nguasa lalim melawan penguasa lalim. 47 Sebab itu sesung- tempat tandus untuk selama-lamanya! 63 Apabila engkau
guhnya, waktunya akan datang, bahwa Aku akan menghu- selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah
kum patung-patung Babel; seluruh negerinya akan men- batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah
jadi malu dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah sungai Efrat 64 sambil berkata: Beginilah Babel akan tengdi tengah-tengahnya. 48 Maka langit dan bumi serta segala gelam, dan tidak akan timbul-timbul lagi, oleh karena maapa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang lapetaka yang Kudatangkan atasnya.” Sampai di sinilah
Babel, apabila dari utara datang kepadanya para perusak perkataan-perkataan Yeremia.
itu, demikianlah firman TUHAN. 49 Babel akan jatuh oleh
karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel
Zedekia berumur dua puluh satu tahun pada waktu
sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di
ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia memerin-
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tah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yere- nyiraman dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga
mia, dari Libna. 2 Ia melakukan apa yang jahat di mata yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil
TUHAN tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. 3 Sebabmereka, 19 juga pasu-pasu, perbaraan-perbaraan, bokor-bokor
oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Ye- penyiraman, kuali-kuali, kandil-kandil, cawan-cawan dan
rusalem dan Yehuda, yakni bahwa Ia sampai membuang piala-piala, baik segala yang dari emas maupun segala
mereka dari hadapan-Nya. Zedekia memberontak terha- yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal
dap raja Babel. 4 Maka pada tahun kesembilan dari peme- itu. 20 Adapun kedua tiang, laut yang satu itu dan kedua
rintahannya, dalam bulan yang kesepuluh, pada tanggal belas lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang,
sepuluh bulan itu, datanglah Nebukadnezar, raja Babel, yang dibuat oleh raja Salomo untuk rumah TUHAN, tidengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berke- ada tertimbang tembaga segala perkakas ini. 21 Adapun
mahlah mereka mengepungnya dan didirikan merekalah tiang-tiang itu, satu tiang delapan belas hasta tingginya
tembok pengepungan sekelilingnya. 5 Demikianlah kota itu dan dapat dililit oleh tali yang dua belas hasta panjangterkepung sampai tahun yang kesebelas pemerintahan raja nya; tebalnya empat jari dan geronggang dari dalam. 22 Di
Zedekia. 6 Pada tanggal sembilan bulan yang keempat, ke- atasnya ada ganja dari tembaga; tinggi ganja yang satu itu
tika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lima hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas
lagi makanan pada rakyat negeri itu, 7 maka dibelah ora- ganja itu sekeliling, semuanya dari tembaga. Dan tiang
nglah tembok kota itu. Melihat hal itu maka melarikan yang kedua seperti itu juga. Mengenai buah delima, 23 ada
dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu sembilan puluh enam buah delima yang merupakan gampada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua bar timbul; seluruhnya buah-buah delima itu ada seratus
tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang Ka- pada jala-jala itu berkeliling. 24 Lalu kepala pasukan pesdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ngawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Zefanya,
ke Araba-Yordan. 8 Tetapi tentara Kasdim itu mengejar imam tingkat dua, dan ketiga orang penjaga pintu. 25 Dari
raja dari belakang dan mencapai Zedekia di dataran Yeri- kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkho; segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan kat mengepalai prajurit-prajurit dan tujuh orang pelayan
dia. 9 Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Ribla pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera padi tanah Hamat, kepada raja Babel, yang menjatuhkan nglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi
hukuman atas dia. 10 Raja Babel menyuruh menyembe- tentara, dan enam puluh orang dari rakyat negeri yang terlih anak-anak Zedekia di depan matanya; juga semua pe- dapat di tengah-tengah kota itu. 26 Nebuzaradan, kepala
muka Yehuda disembelihnya di Ribla. 11 Kemudian mata pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa meZedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai reka kepada raja Babel, di Ribla. 27 Lalu raja Babel metembaga. Kemudian raja Babel membawa dia ke Babel nyuruh membunuh mereka di Ribla, di tanah Hamat. Dedan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada mikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan
hari matinya. 12 Dalam bulan yang kelima, pada tang- dari tanahnya. 28 Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke
gal sepuluh bulan itu--itulah tahun kesembilan belas pe- dalam pembuangan oleh Nebuzaradan: dalam tahun ketumerintahan Nebukadnezar, raja Babel--datanglah Nebu- juh, tiga ribu dua puluh tiga orang Yehuda; 29 dalam tahun
zaradan, kepala pasukan pengawal, yang melayani raja kedelapan belas zaman Nebukadnezar, delapan ratus tiga
Babel, ke Yerusalem. 13 Ia membakar rumah TUHAN, ru- puluh dua jiwa dari Yerusalem; 30 dalam tahun kedua pumah raja dan segala rumah di Yerusalem; segala rumah luh tiga zaman Nebukadnezar, diangkut ke dalam pembuorang-orang besar dibakarnya dengan api. 14 Segala tem- angan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, tujuh
bok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Ka- ratus empat puluh lima jiwa orang Yehuda; seluruhnya bersdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pe- jumlah empat ribu enam ratus jiwa. 31 Kemudian dalam
ngawal itu. 15 Sebagian dari orang-orang yang paling le- tahun ketiga puluh tujuh sesudah Yoyakhin, raja Yehuda,
mah dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dibuang, dalam bulan yang kedua belas, pada tanggal dua
dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak raja puluh lima bulan itu, maka Ewil-Merodakh, raja Babel,
Babel dan sisa-sisa para pekerja tangan diangkut ke dalam dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihanpembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal nya kepada Yoyakhin, raja Yehuda, dengan melepaskanitu. 16 Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu diting- nya dari penjara. 32 Ewil-Merodakh berbicara baik-baik
galkan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih
untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang- tinggi dari pada kedudukan raja-raja yang bersama-sama
peladang. 17 Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah dengan dia di Babel. 33 Yoyakhin boleh mengganti pakaTUHAN dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada ian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan
di rumah TUHAN dipecahkan oleh orang Kasdim dan se- raja selama hidupnya. 34 Dan tentang belanjanya, raja Baluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel. 18 Kuali- bel selalu memberikannya kepadanya, sekadar yang perlu
kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor pe- tiap-tiap hari, selama hidupnya, sampai hari matinya.

Ratapan

1Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai!

yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada keLaksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di an- sedihan seperti kesedihan yang ditimpakan TUHAN ketara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, padaku, untuk membuat aku merana tatkala murka-Nya
13
sekarang menjadi jajahan. 2 Pada malam hari tersedu- menyala-nyala! Dari atas dikirim-Nya api masuk ke dasedu ia menangis, air matanya bercucuran di pipi; dari se- lam tulang-tulangku; dihamparkan-Nya jaring di muka
mua kekasihnya, tak ada seorangpun yang menghibur dia. kakiku, didesak-Nya aku mundur; aku dibuat-Nya terke14
Segala pelanggaranku
Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi sete- jut, kesakitan sepanjang hari.
3
adalah
kuk
yang
berat,
suatu
jalinan
yang dibuat tangan
runya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena
Tuhan,
yang
ditaruh
di
atas
tengkukku,
sehingga melumsengsara dan karena perbudakan yang berat; ia tinggal
puhkan
kekuatanku;
Tuhan
telah
menyerahkan
aku ke tadi tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat
15
ngan
orang-orang,
yang
tidak
dapat
kutentangi.
Tuhan
ketenteraman; siapa saja yang menyerang dapat memasu4
membuang
semua
pahlawanku
yang
ada
dalam
lingkunganku;
kinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi
dukacita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada; Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk memsunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesah- binasakan teruna-terunaku; Tuhan telah menginjak-injak
lah imam-imamnya; bersedih pedih dara-daranya; dan dia puteri Yehuda, dara itu, seperti orang mengirik meme16
sendiri pilu hatinya. 5 Lawan-lawan menguasainya, seteru- ras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku menseterunya berbahagia. Sungguh, TUHAN membuatnya cucurkan air; karena jauh dari padaku penghibur yang
merana, karena banyak pelanggarannya; kanak-kanaknya dapat menyegarkan jiwaku; bingunglah anak-anakku, ka17
berjalan di depan lawan sebagai tawanan. 6 Lenyaplah dari rena terlampau kuat si seteru.” Sion mengulurkan taputeri Sion segala kemuliaannya; pemimpin-pemimpinnya ngannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya; terbagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput; me- hadap Yakub dikerahkan TUHAN tetangga-tetangganya
sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengahreka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. 7 Terkenanglah
18
”Tuhanlah yang benar, karena aku teYerusalem, pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, tengah mereka.
lah
memberontak
terhadap
firman-Nya; dengarlah hai seakan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala; tatgala
bangsa,
dan
lihatlah
kesedihanku;
dara-daraku dan
kala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada pe19
Aku memangteruna-terunaku
pergi
sebagai
tawanan.
nolong baginya, para lawan memandangnya, dan tertawa
8
gil
kekasih-kekasihku,
tetapi
mereka
memperdayakan
aku;
karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, seimam-imamku
dan
para
tua-tuaku
telah
mati
semuanya
di
hingga najis adanya; semua yang dahulu menghormatinya,
kota,
tatkala
mencari
makan
bagi
dirinya
untuk
menyamsekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya; dan
20
dia sendiri berkeluh kesah, dan memalingkan mukanya. bung hidupnya. Ya, TUHAN, lihatlah, betapa besar ke9
Kenajisannya melekat pada ujung kainnya; ia tak berpi- takutanku, betapa gelisah jiwaku; hatiku terbolak-balik di
kir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memyang menghiburnya. ”Ya, TUHAN, lihatlah sengsaraku, berontak; di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang,
21
Dengarlah bakarena si seteru membesarkan dirinya!” 10 Si lawan mengu- di dalam rumah oleh penyakit sampar.
lurkan tangannya kepada segala harta bendanya; bahkan gaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku;
harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke da- seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku, mereka
lam tempat kudusnya, padahal Engkau, ya TUHAN, telah gembira karena Engkau yang mendatangkannya! Datamelarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. 11 Berkeluh nglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan
22
kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti; biarlah mereka menjadi seperti aku! Biarlah segala keharta benda mereka berikan ganti makanan, untuk me- jahatan mereka datang ke hadapan-Mu, dan perbuatlah
nyambung hidupnya. ”Lihatlah, ya TUHAN, pandanglah, kepada mereka, seperti Engkau telah perbuat kepadaku
betapa hina aku ini! 12 Acuh tak acuhkah kamu sekalian oleh karena segala pelanggaranku; karena banyaklah keluh kesahku, dan pedih hatiku.”
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25. RATAPAN

2Ah, betapa Tuhan menyelubungi puteri Sion dengan

satkan. 15 Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan kaawan dalam murka-Nya! Keagungan Israel dilemparkan- rena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan keNya dari langit ke bumi. Tak diingat-Nya akan tumpuan palanya mengenai puteri Yerusalem: ”Inikah kota yang
kaki-Nya tatkala Ia murka. 2 Tanpa belas kasihan Tuhan disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia se16
memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan mesta?” Terhadap engkau semua seterumu mengangakan
dalam amarah-Nya benteng-benteng puteri Yehuda. Ia mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggertakkan gigi:
mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan ”Kami telah memusnahkannya!”, kata mereka, ”Nah, inipemimpin-pemimpinnya. 3 Dalam murka yang menyala- lah harinya yang kami nanti-nantikan, kami mengalami17
nyala Ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kem- nya, kami melihatnya!” TUHAN telah menjalankan yang
bali tangan kanan-Nya pada waktu si seteru mendekat, dirancangkan-Nya, Ia melaksanakan yang difirmankan-Nya,
membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang yang diperintahkan-Nya dahulu kala; Ia merusak tanpa bemenjilat ke sekeliling. 4 Ia membidikkan panah-Nya se- las kasihan, Ia menjadikan si seteru senang atas kamu, Ia
18
Berteriaklah keperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanan- meninggikan tanduk lawan-lawanmu.
pada
Tuhan
dengan
nyaring,
hai,
puteri
Sion, cucurkaNya seperti seorang lawan; membunuh segala yang menyenlah
air
mata
bagaikan
sungai
siang
dan
malam; janganangkan mata dalam kemah puteri Sion, memuntahkan
5
nlah
kauberikan
dirimu
istirahat,
janganlah
matamu tegeram-Nya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang
19
Bangunlah,
mengeranglah
pada
malam
hari, pada
nang!
seteru; Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala pupermulaan
giliran
jaga
malam;
curahkanlah
isi
hatimu
barinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak
6
gaikan
air
di
hadapan
Tuhan,
angkatlah
tanganmu
kepadasusah dan kesah pada puteri Yehuda. Ia melanda kemahNya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuan-Nya. Nya demi hidup anak-anakmu, yang jatuh pingsan karena
20
Lihatlah, TUHAN, dan tiDi Sion TUHAN menjadikan orang lupa akan perayaan lapar di ujung-ujung jalan!
liklah,
kepada
siapakah
Engkau
telah berbuat ini? Apadan sabat, dan menolak dalam kegeraman murka-Nya raja
7
kah
perempuan
harus
makan
anak
kandungnya, anak-anak
dan imam. Tuhan membuang mezbah-Nya, meninggalkan
yang
masih
dibuai?
Apakah
dalam
tempat kudus Tuhan
tempat kudus-Nya, menyerahkan ke dalam tangan seteru
21
harus
dibunuh
imam
dan
nabi?
Terbaring
di debu jalan
tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam Bait
8
pemuda
dan
orang
tua;
dara-daraku
dan
teruna-terunaku
Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. TUHAN
telah memutuskan untuk mempuingkan tembok puteri Sion. gugur oleh pedang; Engkau membunuh mereka tatkala
Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur, Ia tak me- Engkau murka, tanpa belas kasihan Engkau menyembe22
Seolah-olah pada hari perayaan Engkau
nahan tangan-Nya untuk menghancurkannya. Ia menja- lih mereka!
mengundang
semua
yang kutakuti dari sekeliling. Tatdikan berkabung tembok luar dan tembok dalam, mereka
9
kala
TUHAN
murka
tak ada seorang yang luput atau semerana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam
lamat.
Mereka
yang
kubuai
dan kubesarkan dibinasakan
tanah; TUHAN menghancurkan dan meluluhkan palangseteruku.
palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya
berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk
dari TUHAN, bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu dari pada-Nya. 10 Duduklah tertegun di tanah para
tua-tua puteri Sion; mereka menabur abu di atas kepala,
dan mengenakan kain kabung. Dara-dara Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. 11 Mataku kusam dengan
air mata, remuk redam hatiku; hancur habis hatiku karena
keruntuhan puteri bangsaku, sebab jatuh pingsan kanakkanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. 12 Kepada
ibunya mereka bertanya: ”Mana roti dan anggur?”, sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di
lapangan-lapangan kota, ketika menghembuskan nafas di
pangkuan ibunya. 13 Apa yang dapat kunyatakan kepadamu, dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya puteri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan
engkau untuk dihibur, ya dara, puteri Sion? Karena luas
bagaikan laut reruntuhanmu; siapa yang akan memulihkan
engkau? 14 Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang
dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu, guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menye-

3

Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murka-Nya. 2 Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. 3 Sesungguhnya,
aku dipukul-Nya berulang-ulang dengan tangan-Nya sepanjang hari. 4 Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulangtulangku dipatahkan-Nya. 5 Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan.
6
Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang
sudah lama mati. 7 Ia menutup segala jalan ke luar bagiku,
Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. 8 Walaupun
aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak
didengarkan-Nya doaku. 9 Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat, dan menjadikannya tidak terlalui. 10 Laksana
beruang Ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat
persembunyian. 11 Ia membelokkan jalan-jalanku, merobekrobek aku dan membuat aku tertegun. 12 Ia membidikkan
panah-Nya, menjadikan aku sasaran anak panah. 13 Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungNya. 14 Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku,
menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. 15 Ia meng-
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enyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum nama-Mu dari dasar lobang yang dalam. 56 Engkau mendeipuh. 16 Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku ngar suaraku! Janganlah Kaututupi telinga-Mu terhadap
makan kerikil; Ia menekan aku ke dalam debu. 17 Engkau kesahku dan teriak tolongku! 57 Engkau dekat tatkala aku
menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan memanggil-Mu, Engkau berfirman: Jangan takut!” 58 ”Ya
kebahagiaan. 18 Sangkaku: hilang lenyaplah kemasyhu- Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engranku dan harapanku kepada TUHAN. 19 ”Ingatlah akan kau telah menyelamatkan hidupku. 59 Engkau telah melisengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun hat ketidakadilan terhadap aku, ya TUHAN; berikanlah
itu.” 20 Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan keadilan! 60 Engkau telah melihat segala dendam mereka,
dalam diriku. 21 Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, segala rancangan mereka terhadap aku.” 61 ”Engkau telah
oleh sebab itu aku akan berharap: 22 Tak berkesudahan ka- mendengar cercaan mereka, ya TUHAN, segala rancangan
sih setia TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-Nya, 23 selalu mereka terhadap aku, 62 percakapan orang-orang yang mebaru tiap pagi; besar kesetiaan-Mu! 24 ”TUHAN adalah ba- lawan aku, dan rencana mereka terhadap aku sepanjang
gianku,” kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada- hari. 63 Amatilah duduk bangun mereka! Aku menjadi
Nya. 25 TUHAN adalah baik bagi orang yang berharap lagu ejekan mereka.” 64 ”Engkau akan mengadakan pemkepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26 Adalah baik balasan terhadap mereka, ya TUHAN, menurut perbumenanti dengan diam pertolongan TUHAN. 27 Adalah baik atan tangan mereka. 65 Engkau akan mengeraskan hati
bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. 28 Biarlah
mereka; kiranya kutuk-Mu menimpa mereka! 66 Engkau
ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau TUHAN mem- akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan
bebankannya. 29 Biarlah ia merebahkan diri dengan mu- mereka dari bawah langit, ya TUHAN!”
kanya dalam debu, mungkin ada harapan. 30 Biarlah ia
memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia
Ah, sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah;
kenyang dengan cercaan. 31 Karena tidak untuk selamabatu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. 2 Anak32
lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau Ia mendaanak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas
tangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran katua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah bu33
sih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati Ia meninatan tangan tukang periuk. 3 Serigalapun memberikan te34
das dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijakteknya dan menyusui anak-anaknya, tetapi puteri bangpijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, 35 kalau hak
saku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang
36
orang dibelokkan di hadapan Yang Mahatinggi, atau
pasir. 4 Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus;
orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan
kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorangpun yang
Tuhan tidak melihatnya? 37 Siapa berfirman, maka semumemberi. 5 Yang biasa makan yang sedap-sedap mati buanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya?
lur di jalan-jalan; yang biasa duduk di atas bantal kirmizi
38
Bukankah dari mulut Yang Mahatinggi keluar apa yang
terbaring di timbunan sampah. 6 Kedurjanaan puteri bangburuk dan apa yang baik? 39 Mengapa orang hidup mengsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkareluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya!
bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. 7 Pemimpin40
Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, dan
pemimpin lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu,
berpaling kepada TUHAN. 41 Marilah kita mengangkat hati
tubuh mereka lebih merah dari pada merjan, seperti batu
dan tangan kita kepada Allah di sorga: 42 Kami telah mennilam rupa mereka. 8 Sekarang rupa mereka lebih hitam
durhaka dan memberontak, Engkau tidak mengampuni.
dari
pada jelaga, mereka tidak dikenal di jalan-jalan, ku43
Engkau menyelubungi diri-Mu dengan murka, mengejar
lit
mereka
berkerut pada tulang-tulangnya, mengering sekami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. 44 Engkau
perti kayu. 9 Lebih bahagia mereka yang gugur karena
menyelubungi diri-Mu dengan awan, sehingga doa tak dapedang dari pada mereka yang tewas karena lapar, yang
pat menembus. 45 Kami Kaujadikan kotor dan keji di anmerana dan mati sebab tak ada hasil ladang. 10 Dengan
tara bangsa-bangsa. 46 Terhadap kami semua seteru kami
tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanakmengangakan mulutnya. 47 Kejut dan jerat menimpa kami,
kanak mereka, untuk makanan mereka tatkala runtuh pukemusnahan dan kehancuran. 48 Air mataku mengalir bateri bangsaku. 11 TUHAN melepaskan segenap amarahgaikan batang air, karena keruntuhan puteri bangsaku.
Nya, mencurahkan murka-Nya yang menyala-nyala, dan
49
Air mataku terus-menerus bercucuran, dengan tak hentimenyalakan api di Sion, yang memakan dasar-dasarnya.
hentinya, 50 sampai TUHAN memandang dari atas dan me- 12
Tidak percaya raja-raja di bumi, pun seluruh penduduk
lihat dari sorga. 51 Mataku terasa pedih oleh sebab keadunia,
bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam
daan puteri-puteri kotaku. 52 Seperti burung aku diburugapura-gapura
Yerusalem. 13 Hal itu terjadi oleh sebab
buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. 53 Mereka
dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang
melemparkan aku hidup-hidup dalam lobang, melontari
di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tiaku dengan batu. 54 Air membanjir di atas kepalaku, kudak bersalah. 14 Mereka terhuyung-huyung seperti orang
sangka: ”Binasa aku!” 55 ”Ya TUHAN, aku memanggil
buta di jalan-jalan, cemar oleh darah, sehingga orang tak
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dapat menyentuh pakaian mereka. 15 ”Singkir! Najis!”,
kata orang kepada mereka, ”Singkir! Singkir! Jangan
sentuh!”; lalu mereka lari dan mengembara, maka berkatalah bangsa-bangsa: ”Mereka tak boleh tinggal lebih
lama di sini.” 16 TUHAN sendiri mencerai-beraikan mereka,
tak mau lagi Ia memandang mereka. Para imam tidak
mereka hormati, dan orang-orang tua tidak mereka kasihani. 17 Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi
sia-sia; dari menara penjagaan kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. 18 Mereka mengintai langkah-langkah kami, sehingga kami tak dapat berjalan di lapangan-lapangan kami; akhir hidup kami mendekat, hari-hari kami sudah genap, ya, akhir hidup kami
sudah tiba. 19 Pengejar-pengejar kami lebih cepat dari
pada burung rajawali di angkasa mereka memburu kami
di atas gunung-gunung, menghadang kami di padang gurun. 20 Orang yang diurapi TUHAN, nafas hidup kami,
tertangkap dalam pelubang mereka, dia yang kami sangka:
”Dalam naungannya kami akan hidup di antara bangsabangsa.” 21 Bergembira dan bersukacitalah, hai puteri Edom,
engkau yang mendiami tanah Us, juga kepadamu piala
akan sampai, engkau akan jadi mabuk lalu menelanjangi
dirimu! 22 Telah hapus kesalahanmu, puteri Sion, tak akan
lagi TUHAN membawa engkau ke dalam pembuangan, tetapi kesalahanmu, puteri Edom, akan dibalas-Nya, dan
dosa-dosamu akan disingkapkan-Nya.

5

Ingatlah, ya TUHAN, apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. 2 Milik pusaka
kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. 3 Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. 4 Air kami kami
minum dengan membayar, kami mendapat kayu dengan
bayaran. 5 Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi
kami tak ada istirahat. 6 Kami mengulurkan tangan kepada Mesir, dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang
dengan roti. 7 Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka
tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. 8 Pelayan-pelayan memerintah atas kami; yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. 9 Dengan bahaya
maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. 10 Kulit kami membara laksana perapian, karena nyerinya kelaparan. 11 Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota
Yehuda. 12 Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan
mereka, para tua-tua tidak dihormati. 13 Pemuda-pemuda
harus memikul batu kilangan, anak-anak terjatuh karena
beratnya pikulan kayu. 14 Para tua-tua tidak berkumpul
lagi di pintu gerbang, para teruna berhenti main kecapi.
15
Lenyaplah kegirangan hati kami, tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. 16 Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa!
17
Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami
jadi kabur: 18 karena bukit Sion yang tandus, di mana
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anjing-anjing hutan berkeliaran. 19 Engkau, ya TUHAN,
bertakhta selama-lamanya, takhta-Mu tetap dari masa ke
masa! 20 Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya,
meninggalkan kami demikian lama? 21 Bawalah kami kembali kepada-Mu, ya TUHAN, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala! 22 Atau, apa
Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami?

Yehezkiel

1Pada tahun ketiga puluh, dalam bulan yang keempat,
pada tanggal lima bulan itu, ketika aku bersama-sama
dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan
tentang Allah. 2 Pada tanggal lima bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah raja Yoyakhin dibuang, 3 datanglah
firman TUHAN kepada imam Yehezkiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan TUHAN meliputi dia. 4 Lalu aku melihat, sungguh, angin badai bertiup dari utara, dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat
dan awan itu dikelilingi oleh sinar; di dalam, di tengahtengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. 5 Dan di
tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai empat makhluk hidup dan beginilah kelihatannya mereka: mereka
menyerupai manusia, 6 tetapi masing-masing mempunyai
empat muka dan pada masing-masing ada pula empat sayap. 7 Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu; kaki-kaki ini mengkilap
seperti tembaga yang baru digosok. 8 Pada keempat sisi
mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia.
Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini: 9 mereka saling menyentuh dengan sayapnya; mereka
tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. 10 Muka mereka kelihatan begini: Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di
sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka rajawali di belakang. 11 Sayap-sayap mereka dikembangkan
ke atas; mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. 12 Masing-masing berjalan lurus ke depan; ke arah
mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik kalau berjalan. 13 Di tengah makhlukmakhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh, yang bergerak kian ke mari di antara makhluk-makhluk hidup itu, dan api itu bersinar sedang dari api itu kilat sabung-menyabung. 14 Makhlukmakhluk hidup itu terbang ke sana ke mari seperti kilat.
15
Aku melihat, sungguh, di atas tanah di samping masingmasing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu ada sebuah roda. 16 Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata
pirus dan keempatnya adalah serupa; buatannya seolah-

olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. 17 Kalau
mereka berjalan mereka dapat menuju keempat jurusan;
mereka tidak berbalik kalau berjalan. 18 Mereka mempunyai lingkar dan aku melihat, bahwa sekeliling lingkar
yang empat itu penuh dengan mata. 19 Kalau makhlukmakhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan
di samping mereka; dan kalau makhluk-makhluk hidup itu
terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat.
20
Ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka
pergi, dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka, sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. 21 Kalau makhluk-makhluk hidup itu
berjalan, roda-roda itu berjalan; kalau mereka berhenti,
roda-roda itu berhenti; dan kalau mereka terangkat dari
tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka;
sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam
roda-rodanya. 22 Di atas kepala makhluk-makhluk hidup
itu ada yang menyerupai cakrawala, yang kelihatan seperti
hablur es yang mendahsyatkan, terbentang di atas kepala
mereka. 23 Dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain; dan
masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi
badan mereka. 24 Kalau mereka berjalan, aku mendengar
suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara Yang Mahakuasa, seperti keributan laskar yang
besar; kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai.
25
Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada
di atas kepala mereka; kalau mereka berhenti, sayapnya
dibiarkan terkulai. 26 Di atas cakrawala yang ada di atas
kepala mereka ada menyerupai takhta yang kelihatannya
seperti permata lazurit; dan di atas yang menyerupai takhta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. 27 Dari
yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat
seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya; dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar.
28
Seperti busur pelangi, yang terlihat pada musim hujan
di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan TUHAN.
Tatkala aku melihatnya aku sembah sujud, lalu kudengar
suara Dia yang berfirman.
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2Firman-Nya kepadaku:

”Hai anak manusia, bangu-
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nlah dan berdiri, karena Aku hendak berbicara dengan intan, yang lebih keras dari pada batu Kuteguhkan haengkau.” 2 Sementara Ia berbicara dengan aku, kembalilah timu; janganlah takut kepada mereka dan janganlah genrohku ke dalam aku dan ditegakkannyalah aku. Kemudian tar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pembeaku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. 3 Firman- rontak.” 10 Selanjutnya firman-Nya kepadaku: ”Hai anak
Nya kepadaku: ”Hai anak manusia, Aku mengutus engkau manusia, perhatikanlah segala perkataan-Ku yang akan
kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang te- Kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadalah memberontak melawan Aku. Mereka dan nenek mo- nya. 11 Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan,
yang mereka telah mendurhaka terhadap Aku sampai hari teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan kaini juga. 4 Kepada keturunan inilah, yang keras kepala dan takanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH; baik mereka
tegar hati, Aku mengutus engkau dan harus kaukatakan mau mendengarkan atau tidak.” 12 Maka Roh itu mengangkepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH. 5 Dan kat aku, dan aku mendengar di belakangku suatu suara
baik mereka mendengarkan atau tidak--sebab mereka ada- gemuruh yang besar, tatkala kemuliaan Allah naik ke atas
lah kaum pemberontak--mereka akan mengetahui bahwa dari tempatnya, 13 yakni suara dari sayap-sayap makhlukseorang nabi ada di tengah-tengah mereka. 6 Dan engkau, makhluk hidup yang menggesek satu sama lain, dan di
anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun samping itu suara gemertak dari roda-roda, suatu suara gemendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah- muruh yang besar. 14 Dan Roh itu mengangkat dan memtengah onak dan duri dan engkau tinggal dekat kalajeng- bawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan
king. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka perasaan pahit, karena kekuasaan TUHAN memaksa aku
dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka ada- dengan sangat. 15 Demikianlah aku datang kepada orangorang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tellah kaum pemberontak. 7 Sampaikanlah perkataan-perkataanKu kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau Abib dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah
tidak, sebab mereka adalah pemberontak. 8 Dan engkau, mereka selama tujuh hari. 16 Sesudah tujuh hari dataanak manusia, dengarlah apa yang Kufirmankan kepadamu; nglah firman TUHAN kepadaku: 17 ”Hai anak manusia,
janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum IsNgangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang Kube- rael. Bilamana engkau mendengarkan sesuatu firman dari
rikan kepadamu.” 9 Aku melihat, sesungguhnya ada tangan pada-Ku, peringatkanlah mereka atas nama-Ku. 18 Kalau
yang terulur kepadaku, dan sungguh, dipegang-Nya se- Aku berfirman kepada orang jahat: Engkau pasti dihubuah gulungan kitab, 10 lalu dibentangkan-Nya di hada- kum mati! --dan engkau tidak memperingatkan dia atau
panku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik dan di tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jasana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan hat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup,
orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi Aku
rintihan.
akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari
padamu. 19 Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang
Firman-Nya kepadaku: ”Hai anak manusia, makanlah
jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari
apa yang engkau lihat di sini; makanlah gulungan kitab ini
hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya,
dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel.” 2 Maka kutetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. 20 Jikalau
bukalah mulutku dan diberikan-Nya gulungan kitab itu kuseorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia
makan. 3 Lalu firman-Nya kepadaku: ”Hai anak manusia,
berbuat curang, dan Aku meletakkan batu sandungan di
makanlah gulungan kitab yang Kuberikan ini kepadamu
hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak
dan isilah perutmu dengan itu.” Lalu aku memakannya dan
memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan
4
rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya
perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak
kepadaku: ”Hai anak manusia, mari, pergilah dan temuakan diingat-ingat, tetapi Aku akan menuntut pertangilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataangungan jawab atas nyawanya dari padamu. 21 Tetapi jika5
Ku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada
lau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya
suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah,
ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa,
6
tetapi kepada kaum Israel; bukan kepada banyak bangsaia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan,
bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang
dan engkau telah menyelamatkan nyawamu.” 22 Maka di
engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengsana kekuasaan TUHAN meliputi aku dan Ia berfirman
utus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan
kepadaku: ”Bangunlah dan pergilah ke lembah, di sana
7
mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak
Aku akan berbicara dengan engkau.” 23 Aku bangun dan
mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau menpergi ke lembah; sesungguhnya di sana kelihatan kemulidengarkan Aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu
aan TUHAN seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi
8
dan bertegar hati. Lihat, Aku meneguhkan hatimu mesungai Kebar, dan aku sujud. 24 Tetapi masuklah Roh ke
lawan mereka yang berkepala batu dan membajakan sedalam aku dan ditegakkannya aku, lalu Ia berbicara demangatmu melawan ketegaran hati mereka. 9 Seperti batu

3

585
ngan aku, kata-Nya: ”Pergilah pulang, kurunglah dirimu
di dalam rumahmu. 25 Dan engkau, anak manusia, sesungguhnya, engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengahtengah mereka. 26 Dan Aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu
dan tidak akan menempelak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. 27 Tetapi kalau Aku berbicara dengan engkau, Aku akan membuka mulutmu dan engkau
akan mengatakan kepada mereka: Beginilah firman Tuhan
ALLAH. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar; dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak.”

ke tengah-tengah bangsa-bangsa dan demikianlah mereka
akan memakan rotinya najis di sana.” 14 Maka kujawab:
”Aduh, Tuhan ALLAH, sesungguhnya, aku tak pernah dinajiskan dan dari masa mudaku sampai sekarang tak pernah kumakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas;
lagipula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang
sudah basi.” 15 Lalu firman-Nya kepadaku: ”Lihat, kalau
begitu Aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu
ganti kotoran manusia dan bakarlah rotimu di atasnya.”
16
Sesudah itu Ia berfirman kepadaku: ”Hai, anak manusia, sesungguhnya, Aku akan memusnahkan persediaan
makanan di Yerusalem--dan mereka akan memakan roti
yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas; juga
mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan
hati yang gundah-gulana-- 17 dengan maksud, supaya me”Engkau, anak manusia, ambillah sebuah batu bata,
reka kekurangan makanan dan minuman dan mereka seletakkan di hadapanmu dan ukirlah di atasnya sebuah
muanya menjadi gundah-gulana, sehingga mereka hancur
kota, yaitu Yerusalem. 2 Ukirlah kota itu dalam keadaan
di dalam hukumannya.
terkepung: dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun
pula tanah menjadi tembok pengepungan, tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak sekeliling
Dan engkau, anak manusia, ambillah sebilah pedang
kota itu. 3 Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu yang tajam dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang
di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi, ke- pangkas; cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu;
mudian tujukanlah wajahmu ke arah kota itu, sehingga lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambukota itu dalam keadaan terkepung, dan engkaulah yang tmu. 2 Sepertiga harus kaubakar dengan api di tengahmengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel. tengah kota itu sesudah berakhir waktu pengepungannya;
4
Berbaringlah engkau pada sisi kirimu dan Aku akan me- sepertiga harus kauambil dan tetaklah dengan pedang itu
nanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari sekelilingnya; dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam
engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menang- angin, dan Aku akan menghunus pedang dari belakang megung hukuman mereka. 5 Beginilah Aku tentukan bagimu: reka. 3 Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu
Berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian harilah engkau dan bungkus di dalam punca kainmu. 4 Dan sekali lagi engmenanggung hukuman mereka, yaitu tiga ratus sembilan kau harus mengambil dari padanya, buangkan ke dalam
puluh hari. 6 Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, api dan hanguskan dia di sana; dari sana akan keluar api
berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi untuk memakan seluruh kaum Israel. Dan berkatalah kekananmu dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda empat pada mereka: 5 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Inilah Yepuluh hari lamanya; Aku menentukan bagimu satu hari rusalem! Di tengah-tengah bangsa-bangsa Kutempatkan
untuk satu tahun. 7 Tujukanlah wajahmu kepada penge- dia dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. 6 Ia supungan Yerusalem dan kepalkanlah tinjumu kepadanya dah memberontak terhadap peraturan-peraturan-Ku lebih
dan bernubuatlah melawan kota itu. 8 Lihat, Aku akan jahat dari pada bangsa-bangsa dan terhadap ketetapanmengikat engkau dengan tali, sehingga engkau tidak dapat ketetapan-Ku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarberbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain sampai eng- nya; karena mereka menolak peraturan-peraturan-Ku dan
kau mengakhiri waktu pengepunganmu itu. 9 Selanjutnya kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang me- Ku. 7 Sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karah kecil, jawan dan sekoi dan taruhlah dalam satu per- rena engkau lebih jahat dari pada bangsa-bangsa yang di
iuk dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah maka- sekitarmu dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapannanmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu tiga ketetapan-Ku dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanratus sembilan puluh hari. 10 Dan makananmu yang ha- Ku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsarus kaumakan akan ditentukan timbangannya, yakni dua bangsa yang di sekitarmu, 8 sebab itu beginilah firman
puluh syikal satu hari; makanlah itu pada waktu-waktu Tuhan ALLAH: Lihat, Aku, ya Aku sendiri akan menjadi
tertentu. 11 Air minumpun bagimu akan ditentukan, se- lawanmu dan Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu
perenam hin banyaknya; minumlah itu pada waktu-waktu di hadapan bangsa-bangsa. 9 Oleh karena segala perbuatatertentu. 12 Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bun- nmu yang keji akan Kuperbuat terhadapmu yang belum
dar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manu- pernah Kuperbuat dan yang tidak pernah lagi akan Kusia yang sudah kering di hadapan mereka.” 13 Selanjutnya perbuat. 10 Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan
TUHAN berfirman: ”Aku akan membuang orang Israel memakan anak-anaknya dan anak-anak memakan ayahnya
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dan Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang diremukkan dan ditiadakan, pedupaan-pedupaanmu dilusemua yang masih tinggal lagi dari padamu akan Kuham- luhkan dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. 7 Dan
burkan ke semua penjuru angin. 11 Sebab itu, demi Aku orang-orangmu yang terbunuh akan berebahan di tengahyang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, sesung- tengahmu dan kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN.
guhnya, oleh karena engkau menajiskan tempat kudus- 8 Tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, akan
Ku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan Kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, bilamana
segala perbuatanmu yang keji, Aku sendiri akan merun- kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu. 9 Di sana, di tengahtuhkan engkau; Aku tidak akan merasa sayang dan ti- tengah bangsa-bangsa, ke mana mereka dibawa tertawan,
dak akan kenal belas kasihan. 12 Sepertiga dari padamu orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengakan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah- ingat kepada-Ku, tatkala Aku mengembalikan hati metengahmu; sepertiga akan tewas dimakan pedang di se- reka yang berzinah itu, yang sudah menjauh dari padakitarmu; dan sepertiga lagi akan Kuhamburkan ke semua Ku dan mengalihkan mata mereka, yang selalu berzinah
mata angin dan Aku akan menghunus pedang dari bela- dengan mengikuti berhala-berhala mereka; maka mereka
kang mereka. 13 Aku akan melampiaskan murka-Ku ke- sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka
pada mereka, sehingga hati-Ku yang panas tenang kem- lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji.
bali dan Aku merasa puas; dan mereka akan mengetahui, 10 Dan mereka akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN
bahwa Akulah TUHAN yang mengatakannya di dalam dan bukan cakap angin, kalau Aku berfirman hendak mencemburu-Ku, tatkala Aku melampiaskan amarah-Ku ke- jatuhkan malapetaka ini atas mereka.” 11 Beginilah firman
pada mereka. 14 Aku akan membuat engkau menjadi rerun- Tuhan ALLAH: ”Bertepuklah dan entakkanlah kakimu ke
tuhan dan buah celaan di antara bangsa-bangsa yang di se- tanah dan serukanlah: Awas! Oleh sebab segala perbuatan
kitarmu di hadapan semua orang yang lintas dari padamu. kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan rebah mati
15
Engkau akan menjadi buah celaan dan cercaan, men- karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar. 12 Yang
jadi peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa jauh akan mati karena sampar, yang dekat akan rebah kayang di sekitarmu, tatkala Aku menjatuhkan hukuman ke- rena pedang dan yang terluput serta terpelihara akan mati
padamu di dalam kemurkaan dan kemarahan dan di da- karena kelaparan. Demikianlah Aku akan melampiaskan
lam penghajaran-penghajaran kemarahan--Aku, TUHAN, amarah-Ku kepada mereka. 13 Dan kamu akan mengeyang mengatakannya-- 16 tatkala Aku mendatangkan atasmu tahui, bahwa Akulah TUHAN, tatkala orang-orang mekelaparan yang dahsyat, yang membinasakan, dan Aku reka yang terbunuh berebahan di tengah-tengah berhalamendatangkannya untuk membinasakan kamu, tatkala Aku berhala mereka keliling mezbah-mezbahnya, di atas setiap
memperdahsyat bencana kelaparan atasmu dan memus- bukit yang tinggi dan di atas semua puncak-puncak gunahkan persediaan makananmu. 17 Aku akan mendatangkan nung, di bawah setiap pohon yang rimbun dan setiap pokelaparan atasmu dan binatang-binatang buas di tengah- hon keramat yang penuh cabang-cabang, di tempat mana
tengahmu, yang akan memunahkan anak-anakmu; sam- mereka membawa korban persembahan yang harum bagi
par akan berkecamuk dan darah akan mengalir di tengah- semua berhala-berhala mereka. 14 Aku akan mengacungkan
tengahmu dan Aku akan mendatangkan pedang atasmu, tangan-Ku melawan mereka dan tanahnya, di mana saja
Aku, TUHAN, yang mengatakannya.”
mereka diam, akan Kubuat menjadi musnah dan sunyi
sepi mulai dari padang gurun sampai ke Ribla dan mereka
akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN.”
Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku: 2 ”Hai
anak manusia, tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka! 3 Katakanlah: Hai
Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku: 2 ”Engkau,
gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan ALLAH! anak manusia, katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH
Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada gunung-gunung kepada tanah Israel: Berakhir! Berakhirlah keempat pendan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah:juru tanah itu. 3 Kini kesudahanmu tiba dan Aku akan
Sungguh, Aku akan mendatangkan perang atasmu dan mencurahkan murka-Ku atasmu dan Aku akan menghaAku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. 4 Mezbahkimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan Aku akan
mezbahmu akan menjadi sunyi sepi dan pedupaan-pedupaanmu
membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. 4 Aku
akan dirusak; dan Aku akan merebahkan orang-orangmu tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal
yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. 5 Aku akan belas kasihan, tetapi Aku akan membalaskan kepadamu semencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhalalaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu
berhala mereka dan menghamburkan tulang-tulangmu ke- yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengliling mezbah-mezbahmu. 6 Di mana saja kamu diam, kota- etahui, bahwa Akulah TUHAN. 5 Beginilah firman Tuhan
kotamu akan menjadi reruntuhan dan bukit-bukit pengor- ALLAH: Lihat, bencana demi bencana akan datang! 6 Kesudahan
bananmu akan menjadi sunyi sepi, supaya mezbah-mezbahmudatang, kesudahanmu tiba, seakan-akan ia terbangun medihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi, berhala-berhalamu lawan engkau, lihat datangnya! 7 Malapetaka datang atasmu,
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hai penduduk negeri! Waktunya datang, saatnya tiba! memalingkan wajah-Ku dari pada mereka dan perampokHari huru-hara, bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. perampok akan menajiskan rumah-Ku yang berharga; me8
Sekarang dengan segera Aku akan mencurahkan amarah- reka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya, 23 serta
Ku atasmu dan melampiaskan murka-Ku kepadamu, Aku memusnahkannya. Sebab negeri itu penuh hutang darah
akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan kota itu penuh kekerasan. 24 Aku akan membiarkan
dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuat yang datang bangsa-bangsa yang paling kejam dan bangsa-bangsa
keji. 9 Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan ke- ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknal belas kasihan; selaras dengan tingkah lakumu akan nya; Aku akan mengakhiri kecongkakan mereka, yang diKubalaskan kepadamu dan perbuatan-perbuatanm yang timbulkan kekuatan mereka itu, dan tempat-tempat kukeji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengeta- dus mereka akan dinajiskan. 25 Ketakutan datang, dan
hui, bahwa Aku, Tuhanlah, yang memusnahkan. 10 Lihat, mereka mencari keselamatan, tetapi tidak ada. 26 Bencana
harinya sungguh datang: malapetaka akan menimpa, ke- demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar.
laliman bertunas, keangkuhan bertaruk. 11 Kekerasan ber- Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi,
simaharajalela, yang menjadi penopang segala kejahatan. pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tuaTidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelim- tua. 27 Raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi
pahan mereka maupun dari kemewahannya; kemolekan- kekagetan dan tangan seluruh penduduk negeri itu mennyapun akan terhapus. 12 Waktunya datang, harinya men- jadi lemas ketakutan. Aku akan perbuat terhadap mereka
dekat! Biarlah si pembeli jangan bergembira dan biarlah si selaras dengan tingkah lakunya dan Aku akan menghakimi
penjual jangan berdukacita, karena kehangatan murka ter- mereka selaras dengan cara mereka menghakimi. Dan metimpa atas segala kegemparan mereka. 13 Sebab si penjual reka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”
tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka
masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan
Pada tahun keenam, dalam bulan yang keenam, pada
murka tertimpa atas segala kegemparan mereka dan tidak
tanggal lima bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadapdapat ditahan lagi, dan seorangpun tidak dapat memperhadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan
tahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. 14 Tiuplah
ALLAH meliputi aku di sana, 2 dan aku menerima penglisangkakala dan sediakanlah segala sesuatu! Tetapi seorahatan: Sungguh, ada kelihatan yang menyerupai seorang
ngpun tidak maju berperang, sebab kehangatan murka-Ku
laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke ba15
tertimpa atas segala kegemparan mereka.
Pedang ada
wah kelihatan seperti api dan dari pinggangnya ke atas kelidi luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Bahatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. 3 Dia mengrangsiapa yang di luar kota akan mati karena pedang,
ulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegang-Nya
dan barangsiapa yang di dalam kota akan binasa oleh
jambul kepalaku. Lalu Roh itu mengangkat aku ke antara
16
kelaparan dan sampar.
Dan kalaupun ada yang terlulangit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatanput dari antara mereka, mereka akan tinggal di gunungpenglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pegunung seperti burung perkutut di lembah-lembah, semulataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdaanya mengerang, masing-masing karena kesalahannya senpat berhala cemburuan, yang menimbulkan cemburu itu.
diri. 17 Semua tangan terkulai dan semua orang terkencing 4
Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, seperti
ketakutan. 18 Mereka akan mengenakan kain kabung, kepenglihatan yang kulihat di lembah itu. 5 Firman-Nya
kejutan akan meliputi mereka, semuanya akan kehilangan
kepadaku: ”Hai anak manusia, lihatlah ke utara!” Aku
muka dan semua kepala akan digundul sebagai tanda permelihat ke utara, sungguh, di sebelah utara gerbang mekabungan. 19 Perak mereka akan dicampakkan ke luar dan
zbah, dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi.
emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya 6
Firman-Nya kepadaku: ”Hai anak manusia, kaulihatkah
tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari keapa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kemurkaan TUHAN. Mereka tidak akan kenyang karenanya
kejian yang besar-besar, yang dilakukan oleh kaum Israel
dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal
di sini, sehingga Aku harus menjauhkan diri dari temitu menjadi batu sandungan, yang menjatuhkan mereka
pat kudus-Ku? Engkau masih akan melihat perbuatanke dalam kesalahan. 20 Mereka menghiasi dirinya dengan
perbuatan kekejian yang lebih besar lagi.” 7 Dan dibawaemas dan peraknya dan kepermaian perhiasan ini memNya aku ke pintu pelataran, aku melihat, sungguh, ada
bawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu
sebuah lobang di dalam temboknya. 8 Firman-Nya kepamereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewadaku: ”Hai anak manusia, perbesarlah lobang yang di temdewanya yang menjijikkan; oleh sebab itu Aku akan menbok itu!” Sesudah aku memperbesar lobang itu, lihat, ada
jadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. 21 Aku
sebuah pintu. 9 Firman-Nya kepadaku: ”Masuklah dan liakan menyerahkannya menjadi rampasan di tangan oranghatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat, yang meorang asing dan menjadi jarahan bagi orang-orang fasik di
reka lakukan di sini.” 10 Lalu aku masuk dan melihat, sungbumi ini, dan mereka ini akan menajiskannya. 22 Aku akan
guh, segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-

8

588
binatang lain yang menjijikkan dan segala berhala-berhala
kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. 11 Dan
di hadapannya berdiri tujuh puluh orang tua-tua kaum
Israel, dengan Yaazanya bin Safan di tengah-tengah mereka dan masing-masing memegang bokor ukupannya di
tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke
atas. 12 Firman-Nya kepadaku: ”Kaulihatkah, hai anak
manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di
dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat
ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata: TUHAN tidak melihat kita; TUHAN sudah meninggalkan tanah ini.”
13
Ditambahkan-Nya lagi: ”Engkau masih akan melihat
perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang
mereka lakukan.” 14 Lalu dibawa-Nya aku dekat pintu gerbang rumah TUHAN yang di sebelah utara, sungguh, di
sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. 15 Firman-Nya kepadaku: ”Hai anak manusia, kaulihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi
dari pada ini.” 16 Kemudian dibawa-Nya aku ke pelataran
dalam rumah TUHAN; sungguh, dekat jalan masuk ke bait
TUHAN, di antara balai Bait Suci dan mezbah ada kirakira dua puluh lima orang laki-laki, yang membelakangi
bait TUHAN dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. 17 Lalu firman-Nya kepadaku: ”Kaulihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatanperbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa
mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan
itu terus menyakiti hati-Ku? Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapan-Ku. 18 Oleh karena itu Aku
akan membalas di dalam kemurkaan-Ku. Aku tidak akan
merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepada-Ku dengan suara yang
nyaring, Aku tidak akan mendengarkan mereka.”
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Lalu aku mendengar Dia berseru dengan suara yang
nyaring: ”Maju ke mari, hai, yang harus menjalankan
hukuman atas kota ini! Masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya!” 2 Lihat, enam orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang Atas, yang menghadap
ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan satu orang di antara mereka berpakaian lenan
dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. 3 Pada saat
itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu Bait Suci
dan Dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang
mempunyai alat penulis di sisinya. 4 Firman TUHAN kepadanya: ”Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang
dilakukan di sana.” 5 Dan kepada yang lain-lain aku mendengar Dia berfirman: ”Ikutilah dia dari belakang melalui
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kota itu dan pukullah sampai mati! Janganlah merasa
sayang dan jangan kenal belas kasihan. 6 Orang-orang
tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan
perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan! Tetapi
semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan
singgung! Dan mulailah dari tempat kudus-Ku!” Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan Bait
Suci. 7 Kemudian firman-Nya kepada mereka: ”Najiskanlah Bait Suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya
dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah!” Mereka
pergi ke luar dan memukuli orang-orang sampai mati di
dalam kota. 8 Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati--waktu itu aku tinggal di belakang--aku sujud dan
berseru, kataku: ”Aduh, Tuhan ALLAH, apakah Engkau
memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan
amarah-Mu atas Yerusalem?” 9 Jawab-Nya kepadaku: ”Kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga
tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan; sebab mereka berkata: TUHAN sudah meninggalkan tanah ini dan TUHAN tidak melihatnya. 10 Karena
itu Aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan; kelakuan mereka akan Kutimpakan atas
kepala mereka.” 11 Lihat, orang yang berpakaian lenan itu
dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan
laporan, katanya: ”Aku sudah kerjakan seperti Engkau
perintahkan kepadaku.”
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Lalu aku melihat, sungguh, di atas cakrawala yang
di atas kepala kerub tampak di atas mereka sesuatu yang
menyerupai takhta, yang seperti permata lazurit kelihatannya. 2 Maka Ia berkata kepada orang yang berpakaian
lenan itu: ”Masuklah ke bawah kerub dari antara rodarodanya dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara
api dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkan ke atas
kota itu.” Lalu aku melihat dia masuk. 3 Kerub-kerub itu
berdiri di sebelah selatan Bait Suci, waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya; dan segumpal awan
memenuhi pelataran dalam. 4 Dalam pada itu kemuliaan
TUHAN naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang
pintu Bait Suci, dan Bait Suci ini dipenuhi oleh awan itu
dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan TUHAN.
5
Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara ALLAH Yang Mahakuasa, kalau Ia berfirman.
6
Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan
itu: ”Ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari
tengah-tengah kerub itu!” Maka yang berpakaian lenan
ini pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu.
7
Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah kerub-kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka, diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan
orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan
pergi. 8 Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai
tangan manusia di bawah sayap mereka. 9 Aku melihat,
sungguh, di samping kerub-kerub itu terdapat empat roda,
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timbul dalam hatimu. 6 Orang-orang yang kamu bunuh
di kota ini bertambah banyak dan kamu penuhi jalanjalannya dengan mereka. 7 Oleh sebab itu beginilah firman
Tuhan ALLAH: Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini,
merekalah dagingnya dan kota inilah periuk, tetapi kamu
akan Kugiring keluar dari dalamnya. 8 Kamu takut kepada
pedang, tetapi Aku akan mendatangkan pedang atasmu,
demikianlah firman Tuhan ALLAH. 9 Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu
di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukumanhukuman kepadamu. 10 Kamu akan berebahan karena pedang dan di tanah Israel Aku akan menghukum kamu; dan
kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN. 11 Kota
ini tidak akan menjadi periuk bagimu ataupun kamu seakanakan daging di dalamnya; di tanah Israel Aku akan menghukum kamu. 12 Dan kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapanketetapan-Ku dan peraturan-peraturan-Ku tidak kamu lakukan; bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsabangsa yang di sekitarmu.” 13 Maka sedang aku bernubuat,
matilah Pelaca bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru
dengan suara nyaring, kataku: ”Aduh, Tuhan ALLAH,
apakah Engkau menghabiskan sisa Israel?” 14 Kemudian
datanglah firman TUHAN kepadaku: 15 ”Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan
segenap kaum Israel dalam keseluruhannya: Mereka telah jauh dari TUHAN, kepada kami tanah ini diberikan
menjadi milik. 16 Oleh sebab itu katakanlah: Beginilah
firman Tuhan ALLAH: Walaupun Aku membawa mereka
jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerakkan mereka di negeri-negeri itu dan Aku menjadi tempat kudus
yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana
mereka datang, 17 oleh sebab itu katakanlah: Beginilah
firman Tuhan ALLAH: Aku akan menghimpunkan kamu
dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negerinegeri di mana kamu berserak, dan Aku akan memberikan kamu tanah Israel. 18 Maka sesudah mereka datang
di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya
yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang
Lalu Roh itu mengangkat aku dan membawa aku
keji dari tanah itu. 19 Aku akan memberikan mereka hati
ke pintu gerbang Timur dari rumah TUHAN, pintu yang
yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka; juga
menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerAku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang kebang itu ada dua puluh lima orang dan di antara mereka
ras dan memberikan mereka hati yang taat, 20 supaya mekulihat Yaazanya bin Azur dan Pelaca bin Benaya, yareka hidup menurut segala ketetapan-Ku dan peraturanitu pemimpin-pemimpin bangsa. 2 Firman-Nya kepadaku:
peraturan-K dengan setia; maka mereka akan menjadi
”Hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang
umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah mereka. 21 Mengenai
kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini,
mereka, yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang
3
yang mengatakan: Bukankah belum lama berselang rumahmenjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji,
rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan
Aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya
4
kita dagingnya. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan
sendiri, demikianlah firman Tuhan ALLAH.” 22 Maka kerubmereka, bernubuatlah, hai anak manusia!” 5 Maka Roh
kerub itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya
TUHAN meliputi aku dan TUHAN berfirman kepadaku:
bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuli”Katakanlah: Beginilah firman TUHAN: Kamu berkataaan Allah Israel berada di atas mereka. 23 Lalu kemuliaan
kata begini, hai kaum Israel, dan Aku tahu apa yang
satu roda di samping seorang kerub, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata pirus. 10 Kelihatannya
keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di
tengah-tengah yang lain. 11 Kalau mereka berjalan mereka
dapat menuju keempat jurusan tanpa berbalik kalau berjalan; karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka,
ke situlah pergi yang lain-lain, tanpa berbalik kalau berjalan. 12 Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya,
sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya, ya, roda-roda mereka berempat juga. 13 Aku dengar
bahwa roda-rodanya disebut ”puting beliung”. 14 Masingmasing mempunyai empat muka: muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang
ketiga ialah muka singa dan yang keempat ialah muka rajawali. 15 Kerub-kerub itu naik ke atas. Itulah makhlukmakhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar.
16
Kalau kerub-kerub itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka; kalau kerub-kerub itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka. 17 Kalau kerub-kerub
itu berhenti, roda-roda itu berhenti, kalau kerub-kerub itu
naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka;
sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam rodaroda itu. 18 Lalu kemuliaan TUHAN pergi dari ambang
pintu Bait Suci dan hinggap di atas kerub-kerub. 19 Dan
kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku lihat, mereka naik dari tanah dan rodarodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah TUHAN yang di sebelah
timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. 20 Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku
mengerti, bahwa mereka adalah kerub-kerub. 21 Masingmasing mempunyai empat muka dan bagi masing-masing
ada empat sayap dan di bawah sayap mereka ada yang
berbentuk tangan manusia. 22 Kelihatannya muka mereka
adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai
Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke mukanya.

11
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TUHAN naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap
di atas gunung yang di sebelah timur kota. 24 Dan Roh itu
mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari Roh Allah ke negeri Kasdim kepada
para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu dari padaku 25 dan aku sampaikan kepada para
buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan TUHAN
kepadaku.

12Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku:

2

”Hai
anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak, yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi
tidak melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar,
tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. 3 Maka engkau, anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata
mereka; pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang
lain seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum
pemberontak. 4 Bawalah barang-barangmu itu ke luar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di
hadapan mata mereka; dan engkau sendiri harus keluar
pada malam hari di hadapan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. 5 Di hadapan mata mereka perbuatlah sebuah lobang di tembok
dan keluarlah dari situ. 6 Di hadapan mata mereka taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu, dan bawalah itu ke
luar pada malam gelap; engkau harus menutupi mukamu,
sehingga engkau tidak melihat tanah; sebab Aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel.” 7 Lalu
kulakukan seperti diperintahkan kepadaku: aku membawa
pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan dan pada malam hari aku membuat dengan
tanganku sebuah lobang di tembok, pada malam gelap aku
keluar dan di hadapan mata mereka aku menaruh barangbarangku ke atas bahuku. 8 Pada hari besoknya datanglah
firman TUHAN kepadaku: 9 ”Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu: Apakah yang kaulakukan ini? 10 Katakanlah kepada mereka: beginilah firman Tuhan ALLAH: Ucapan
ilahi ini mengenai raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. 11 Katakanlah: Aku menjadi lambang bagimu; seperti yang kulakukan ini begitulah akan
berlaku kepada mereka: sebagai orang buangan mereka
akan pergi ke pembuangan. 12 Dan raja yang di tengahtengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas
bahunya pada malam gelap dan akan pergi ke luar; orang
akan membuat sebuah lobang di tembok supaya ada baginya jalan keluar; ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. 13 Aku akan memasang jaringKu untuk menangkap dia dan di dalam perangkap-Ku dia
akan terjebak dan Aku akan membawa dia ke Babel, tanah
orang Kasdim, tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihat-

nya; ia akan mati di sana. 14 Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan bala tentaranya, akan Kuhamburkan ke semua mata angin dan Aku akan menghunus
pedang dari belakang mereka. 15 Maka mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, apabila aku menyerakkan
mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. 16 Tetapi Aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan
dan dari sampar, supaya mereka menceriterakan segala
perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsabangsa, di mana mereka datang; dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.” 17 Lalu datanglah firman
TUHAN kepadaku: 18 ”Hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas, 19 dan katakanlah kepada
penduduk negeri ini: Beginilah firman Tuhan ALLAH tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel: Mereka
akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan
minum air dengan hati yang gundah-gulana supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi lantaran isinya sudah lenyap, oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua
yang tinggal di sana. 20 Kota-kota yang masih didiami
orang akan menjadi reruntuhan dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi; dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.” 21 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku:
22
”Hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di
antara kamu di tanah Israel, yang berbunyi: Sudah lama
berselang, tetapi satu penglihatanpun tak jadi? 23 Oleh
karena itu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman
Tuhan ALLAH: Aku akan menghentikan sindiran ini dan
orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka: Waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. 24 Sebab tidak akan
ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang
menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel, 25 sebab Aku,
TUHAN, akan berfirman dan apa yang Kufirmankan akan
terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi, sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, Aku
akan mengucapkan suatu firman dan Aku akan menggenapinya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.” 26 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 27 ”Hai anak manusia,
lihatlah, kaum Israel berkata: Penglihatan yang dilihatnya itu, harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya,
waktunya masih lama. 28 Oleh karena itu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Tidak satupun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang Kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”

13Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku:

2

”Hai
anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat
sesuka hatinya saja: Dengarlah firman TUHAN! 3 Beginilah
firman Tuhan ALLAH: Celakalah nabi-nabi yang bebal
yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak
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melihat sesuatu penglihatan. 4 Seperti anjing hutan di
tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel! 5 Kamu tidak mempertahankan lobang-lobang pada
tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah
Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari TUHAN. 6 Penglihatan mereka menipu
dan tenungan mereka adalah bohong; mereka berkata: Demikianlah firman TUHAN, padahal TUHAN tidak mengutus mereka, dan mereka menanti firman itu digenapiNya. 7 Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan
tenungan bohong yang kamu katakan, kalau kamu berkata: Demikianlah firman TUHAN, padahal Aku tidak
berbicara? 8 Sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH,
oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka Aku akan menjadi
lawanmu, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 9 Aku akan
mengacungkan tangan-Ku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan
tenungan-tenungan bohong; mereka tidak termasuk perkumpulan umat-Ku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel, dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel; dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan
ALLAH. 10 Oleh karena, ya sungguh karena mereka menyesatkan umat-Ku dengan mengatakan: Damai sejahtera!,
padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera--mereka
itu mendirikan tembok dan lihat, mereka mengapurnya-11
katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu:
Hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh dan angin
tofan akan bertiup! 12 Kalau tembok itu sudah runtuh,
apakah orang tidak akan berkata kepadamu: Di mana sekarang kapur, yang kamu oleskan itu? 13 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Di dalam amarah-Ku Aku
akan membuat angin tofan bertiup dan di dalam murkaKu hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahKu rambun yang membinasakan akan jatuh. 14 Dan Aku
akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan;
tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di
dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah
TUHAN. 15 Begitulah Aku akan melampiaskan amarah-Ku
atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya
dan Aku akan berkata kepadamu: Lenyap temboknya dan
lenyap orang-orang yang mengapurnya, 16 yaitu nabi-nabi
Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal
sama sekali tidak ada damai sejahtera, demikianlah firman
Tuhan ALLAH.” 17 ”Engkau anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat
sesuka hatinya saja dan bernubuatlah melawan mereka.
18
Katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Celakalah dukun-dukun perempuan, yang mengikatkan tali-tali
azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung
pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa

orang yang termasuk umat-Ku dan membiarkan orangorang lain hidup untuk kepentinganmu? 19 Kamu melanggar kekudusan-Ku di tengah-tengah umat-Ku hanya demi
beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, dengan
membunuh orang-orang yang tidak patut mati, dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup, dalam
hal kamu berbohong kepada umat-Ku yang sedia mendengar bohong. 20 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan
ALLAH: Aku akan menentang tali-tali azimatmu, dengan
mana kamu menangkap jiwa orang dan Aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burungburung, orang-orang yang kamu tangkap. 21 Aku akan
mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umat-Ku
dari tanganmu dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di
dalam tanganmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. 22 Oleh karena kamu melemahkan hati orang
benar dengan dusta, sedang Aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik,
sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik
itu, dan kamu membiarkan dia hidup. 23 Oleh sebab itu
kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan
mengucapkan tenungan-tenungan bohong; Aku akan melepaskan umat-Ku dari tanganmu dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”

14

Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari
tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. 2 Maka datanglah
firman TUHAN kepadaku: 3 ”Hai anak manusia, orangorang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan,
yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah
Aku mau mereka meminta petunjuk dari pada-Ku? 4 Oleh
sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Setiap orang dari kaum Israel
yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan
menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi-Aku, TUHAN sendiri akan menjawab dia oleh karena
berhala-berhalanya yang banyak itu, 5 supaya Aku memikat hati kaum Israel, yang seluruhnya sudah menyimpang
dari pada-Ku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. 6 Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel:
Beginilah firman Tuhan ALLAH: Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu
dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. 7 Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang
asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang dari pada-Ku dan menjunjung berhala-berhalanya
dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan, yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu
datang menemui nabi untuk meminta petunjuk dari padaKu baginya--Aku, TUHAN sendiri akan menjawab dia.
8
Aku sendiri akan menentang orang itu dan Aku akan
membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyap-
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kannya dari tengah-tengah umat-Ku. Dan kamu akan dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang
mengetahui bahwa Akulah TUHAN. 9 Jikalau nabi itu mem- Kudatangkan atas Yerusalem, ya tentang segala-galanya
biarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan- yang Kudatangkan atasnya. 23 Mereka akan menghibur
-Aku, TUHAN yang menggoda nabi itu--maka Aku akan kamu, kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu
mengacungkan tangan-Ku melawan dia dan memunahkan- akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan Kuperbuat
nya dari tengah-tengah umat-Ku Israel. 10 Mereka akan segala sesuatu yang Kuperbuat atas Yerusalem, demikiamenanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta pe- nlah firman Tuhan ALLAH.”
tunjuk maupun nabi, 11 supaya kaum Israel jangan lagi
sesat dari pada-Ku dan jangan lagi menajiskan dirinya deLalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 2 ”Hai
ngan segala pelanggaran mereka; dengan demikian mereka anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua
akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah me- kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara
reka, demikianlah firman Tuhan ALLAH.” 12 Kemudian da- kayu-kayu di hutan? 3 Apakah orang mengambil kayutanglah firman TUHAN kepadaku: 13 ”Hai anak manusia, nya untuk membuat sesuatu dari padanya ataukah memkalau sesuatu negeri berdosa kepada-Ku dengan berobah buat gantungan dari padanya untuk menggantungkan sesetia dan Aku mengacungkan tangan-Ku melawannya de- gala macam perkakas padanya? 4 Sungguh, kayu itu dingan memusnahkan persediaan makanannya dan menda- lemparkan ke dalam api untuk dibakar; kedua ujungnya
tangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala,
itu manusia dan binatang, 14 biarpun di tengah-tengahnya bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? 5 Lihat, seberada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel dan Ayub, me- dangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesureka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena atu, apalagi sesudah dimakan api dan terbakar; apakah
kebenaran mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 15 Atau
masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? 6 Oleh sebab
jikalau Aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Seperti kayu anggur
itu, yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu di antara kayu-kayu di hutan, yang Kulemparkan ke damenjadi sunyi sepi, dan tidak seorangpun berani melinta- lam api untuk dibakar, begitulah Aku lakukan terhadap
sinya karena binatang buas itu, 16 dan biarpun di tengah- penduduk Yerusalem. 7 Aku sendiri akan menentang metengahnya berada ketiga orang tadi, demi Aku yang hi- reka. Walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan
dup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, mereka tidak memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa
akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak- Akulah TUHAN, pada saat Aku menentang mereka 8 dan
anak perempuan; hanya mereka sendiri akan diselamatkan, Aku menjadikan negeri itu sunyi sepi, oleh karena mereka
tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. 17 Atau jika- berobah setia, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
lau Aku membawa pedang atas negeri itu dan Aku berfirman: Hai pedang, jelajahilah negeri itu!, dan Aku meleLalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 2 ”Hai
nyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, 18 dan biaranak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatanpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi
perbuatannya yang keji 3 dan katakanlah: Beginilah firman
Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, meTuhan ALLAH kepada Yerusalem: Asalmu dan kelahirareka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki manmu ialah dari tanah Kanaan; ayahmu ialah orang Amori
upun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri
dan ibumu orang Heti. 4 Kelahiranmu begini: Waktu engakan diselamatkan. 19 Atau jikalau Aku mendatangkan
kau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak
sampar atas negeri itu dan Aku mencurahkan amarahdibasuh dengan air supaya bersih; juga dengan garamKu atasnya sehingga darah mengalir dengan melenyapkan
pun
engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin.
dari negeri itu manusia dan binatang, 20 dan biarpun Nuh, 5
Tidak seorangpun merasa sayang kepadamu sehingga diDaniel dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi Aku
perbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan;
yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, mereka
malahan engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang pantidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun
dang enteng kepadamu pada hari lahirmu. 6 Maka Aku
anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan
lalu dari situ dan Kulihat engkau menendang-nendang dehanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. 21 Ya,
ngan kakimu sambil berlumuran darah dan Aku berkata
beginilah firman Tuhan ALLAH: Jauh lebih dari itu, kakepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu: Engkau
lau Aku mendatangkan keempat hukuman-Ku yang beratharus hidup 7 dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan
berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas dan sampar,
di ladang! Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur,
atas Yerusalem untuk melenyapkan dari padanya manubahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah
sia dan binatang! 22 Tetapi sungguh, akan tertinggal di
dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi
sana orang yang terluput, yang mengiring ke luar anakengkau dalam keadaan telanjang bugil. 8 Maka Aku lalu
anak lelaki dan perempuan; lihat, mereka akan datang
dari situ dan Aku melihat engkau, sungguh, engkau sukepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka
dah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan
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kain-Ku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah Aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman Tuhan ALLAH, dan dengan itu engkau Aku
punya. 9 Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu dari padamu dan Aku mengurapi engkau dengan minyak. 10 Aku mengenakan pakaian berwarnawarna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal
dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus
dan selendang dari sutera. 11 Dan Aku menghiasi engkau
dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada
tanganmu dan kalung pada lehermu. 12 Dan Aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting
pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu.
13
Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas
dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutera dan kain
berwarna-warna; makananmu ialah tepung yang terbaik,
madu dan minyak dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. 14 Dan namamu termasyhur
di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya, oleh karena semarak perhiasanKu yang Kuberikan kepadamu, demikianlah firman Tuhan
ALLAH.” 15 ”Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu
dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan
ketermasyhuranmu dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. 16 Engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit
pengorbananmu berwarna-warni dan engkau bersundal di
situ; seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan ada
lagi. 17 Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu
yang dibuat dari emas-Ku dan perak-Ku, yang Kuberikan
kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung
lelaki dan engkau bersundal dengan mereka. 18 Engkau
mengambil dari pakaianmu yang berwarna-warni untuk
menutupi mereka dan engkau mempersembahkan kepada
mereka minyak-Ku dan ukupan-Ku. 19 Juga makanan-Ku
yang Kuberikan kepadamu--tepung yang terbaik, minyak
dan madu Kuberikan makananmu--engkau persembahkan
kepada mereka menjadi persembahan yang harum, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 20 Bahkan, engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagi-Ku dan mempersembahkannya kepada mereka
menjadi makanan mereka. Apakah persundalanmu ini masih perkara enteng 21 bahwa engkau menyembelih anakanak-Ku dan menyerahkannya kepada mereka dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api? 22 Dalam
segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu,
waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang
dengan kakimu dalam lumuran darahmu. 23 Dan sesudah
segala kejahatanmu itu--celaka, celakalah engkau! Demikianlah firman Tuhan ALLAH-- 24 engkau membangun bagimu tempat yang tinggi dan membuat bagimu bukit pengorbanan di tiap-tiap tanah lapang. 25 Pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan

dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat,
sehingga persundalanmu bertambah-tambah. 26 Engkau
bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu, si aurat besar itu, sehingga persundalanmu bertambah-tambah, yang
menimbulkan sakit hati-Ku. 27 Lihat, Aku telah melawan
engkau dan telah mengurangi bagianmu dan menyerahkan
engkau kepada kesewenang-wenangan orang-orang yang
membenci engkau, yaitu perempuan-perempuan Filistin,
yang merasa malu melihat tingkah lakumu yang mesum
itu. 28 Engkau bersundal juga dengan orang Asyur, oleh karena engkau belum merasa puas; ya, engkau bersundal dengan mereka, tetapi masih belum merasa puas. 29 Engkau
memperbanyak lagi persundalanmu dengan negeri perdagangan Kasdim, tetapi dengan itu juga engkau belum merasa puas. 30 Betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah
firman Tuhan ALLAH, engkau yang melakukan segalagalanya ini, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal
jahanam, 31 yang membangun tempatmu yang tinggi pada
setiap persimpangan jalan dan membuat bukit pengorbananmu di tiap-tiap tanah lapang. Tetapi engkau tidak seperti sundal biasa, oleh karena engkau menolak upah sundal. 32 Hai isteri yang berzinah, yang memeluk orang-orang
lain ganti suaminya sendiri. 33 Kepada semua perempuan
sundal orang memberi upah, tetapi engkau sebaliknya, engkau yang memberi hadiah umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. 34 Maka dalam
persundalanmu engkau adalah kebalikan dari perempuanperempuan yang lain; bukan orang yang mengejar engkau
hendak bersundal; tetapi engkau yang memberi upah persundalan, sedang engkau tidak diberi apa-apa; itulah kebalikannya padamu. 35 Oleh karena itu, hai perempuan
sundal, dengarkanlah firman TUHAN! 36 Beginilah firman
Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau menghamburkan kemesumanmu dan auratmu disingkapkan dalam persundalanmu dengan orang yang mencintaimu dan dengan berhalaberhalamu yang keji dan oleh karena darah anak-anakmu
yang engkau persembahkan kepada mereka, 37 sungguh,
oleh karena itu Aku akan mengumpulkan semua kekasihmu,
yaitu yang merayu hatimu, baik yang engkau cintai maupun yang engkau benci; Aku akan mengumpulkan mereka
dari sekitarmu untuk melawan engkau dan Aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. 38 Aku akan menghakimi engkau seperti orang menghakimi perempuan-perempuan
yang berzinah dan yang menumpahkan darah dan Aku
akan melampiaskan atasmu murka dan cemburuan-Ku. 39 Aku
akan menyerahkan engkau di dalam tangan mereka dan
mereka akan meruntuhkan tempatmu yang tinggi dan merusakkan bukit-bukitmu, mereka akan menelanjangi engkau, akan merampas perhiasan-perhiasanmu dan membiarkan engkau telanjang bugil. 40 Mereka akan menyuruh
bangkit sekumpulan orang melawan engkau, yang melem-
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pari engkau dengan batu dan memancung engkau dengan sehingga engkau menjadi penghiburan bagi mereka. 55 Mengenai
pedang-pedang mereka. 41 Mereka akan membakar rumah- kakak-kakakmu, Sodom bersama anak-anaknya perempuan
rumahmu dan menjatuhkan hukuman kepadamu di ha- akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula; Samaria
dapan banyak perempuan. Dengan demikian Aku mem- juga bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan
buat engkau berhenti bersundal dan upah sundal tidak ke dalam keadaannya semula; dan engkaupun bersama
akan kauberikan lagi. 42 Demikianlah Aku melampiaskan anak-anakmu perempuan akan dipulihkan ke dalam keamurka-Ku kepadamu sehingga cemburu-Ku kepadamu reda daanmu semula. 56 Bukankah Sodom, kakakmu yang terkembali; barulah Aku merasa tenang dan tidak sakit hati muda, menjadi buah bibirmu pada masa kecongkakanmu,
lagi. 43 Oleh karena engkau tidak teringat lagi kepada 57 sebelum kejahatanmu menjadi nyata, seperti pada saat
masa mudamu, tetapi dengan semuanya ini membuat Aku ini engkau diaibkan oleh anak-anak perempuan Edom degemetar kemarahan, sungguh, Aku juga akan menimpakan ngan semua yang di sekitarnya dan anak-anak perempuan
kelakuanmu atas kepalamu, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
Filistin, yang menghina engkau dari sekitarmu? 58 Kemesumanmu
Bukankah engkau melakukan kemesuman ini lagi di sam- dan perbuatan-perbuatanmu yang keji harus engkau tangping segala perbuatan-perbuatanmu yang keji? 44 Lihat, gung, demikianlah firman TUHAN. 59 Sebab beginilah firman
setiap penyair akan mengatakan sindiran ini mengenai eng- Tuhan ALLAH: Aku akan melakukan kepadamu seperti
kau: Begitu ibu, begitu anak! 45 Anak ibumu engkau, engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada
yang jijik melihat suaminya dan anak-anaknya lelaki, dan sumpah dengan mengingkari perjanjian. 60 Tetapi Aku
adik kakak-kakakmu perempuan engkau, yang jijik me- akan mengingat perjanjian-Ku dengan engkau pada masa
lihat suami-suami mereka dan anak-anak mereka lelaki. mudamu dan Aku akan meneguhkan bagimu perjanjian
Ibumu adalah orang Heti dan ayahmu adalah orang Amori. yang kekal. 61 Barulah engkau teringat kepada kelakuanmu
46
Kakakmu yang tertua ialah Samaria, yang beserta anak- dan engkau merasa malu, pada waktu Aku mengambil
anaknya perempuan diam di sebelah utaramu, dan ka- kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda,
kakmu yang termuda ialah Sodom, yang beserta anak- dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, teanaknya perempuan diam di sebelah selatanmu. 47 Bukankah tapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian. 62 Aku
engkau hidup menurut perbuatan mereka dan engkau la- akan meneguhkan perjanjian-Ku dengan engkau, dan engkukan seperti perbuatan-perbuatan mereka yang keji; se- kau akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, 63 dan debentar lagi saja engkau berbuat lebih jahat dari mereka ngan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan medalam seluruh hidupmu. 48 Demi Aku yang hidup, demi- rasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena
kianlah firman Tuhan ALLAH, sesungguh-sungguhnya So- nodamu, waktu Aku mengadakan pendamaian bagimu kadom, kakakmu yang termuda beserta anak-anaknya perem- rena segala perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
puan tidak berbuat seperti engkau lakukan beserta anakanakmu perempuan. 49 Lihat, inilah kesalahan Sodom, kaMaka datanglah firman TUHAN kepadaku: 2 ”Hai
kakmu yang termuda itu: kecongkakan, makanan yang
anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah
berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan
suatu perumpamaan kepada kaum Israel. 3 Katakanlah:
pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong
Beginilah firman Tuhan ALLAH: Seekor burung rajawali
orang-orang sengsara dan miskin. 50 Mereka menjadi tinggi
yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang, pehati dan melakukan kekejian di hadapan-Ku; maka Aku
nuh dengan bulu yang berwarna-warna datang ke gunung
menjauhkan mereka sesudah Aku melihat itu. 51 Dan SaLibanon dan ia mengambil puncak pohon aras. 4 Ia memaria tidak membuat setengahpun dari dosa-dosamu, bahkan
matahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke
engkau melakukan lebih banyak kekejian dari mereka bersebuah negeri perdagangan lalu diletakkannya dia di kota
dua, sehingga dengan segala kekejian-kekejianmu yang engperniagaan. 5 Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah
kau lakukan, engkau membuat kakak-kakakmu perempuan
itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi;
kelihatan benar. 52 Tanggunglah nodamu, hai engkau, yang
ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah semengakibatkan hukuman lebih ringan kepada kakak-kakakmu
perti pohon gandarusa 6 sehingga ia tumbuh dan menjadi
perempuan; dengan dosa-dosamu yang lebih keji dari mepohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan
reka, mereka lebih benar dari padamu. Biarlah engkau
cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu dan akarmerasa malu dan tanggunglah nodamu, oleh karena engakarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pokau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan behon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memannar.” 53 ”Tetapi Aku akan memulihkan keadaan mereka,
carkan taruk-taruk. 7 Dalam pada itu ada juga burung
baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan
rajawali besar yang lain dengan sayapnya yang besar dan
maupun keadaan Samaria bersama anak-anaknya perembulu yang lebat. Dan sungguh, pohon anggur ini mengapuan, dan juga Aku akan memulihkan keadaanmu di tengahrahkan akar-akarnya ke burung itu dan cabang-cabangnya
tengah mereka, 54 supaya engkau menanggung nodamu dan
dijulurkannya kepadanya, supaya burung itu mengairi dia
supaya engkau merasa malu karena segala perbuatanmu,
lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. 8 Namun ia
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ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah- sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang
limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah dan su- menjulang tinggi ke atas; 23 di atas gunung Israel yang
paya menjadi pohon anggur yang bagus. 9 Katakanlah: Be- tinggi akan Kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan
ginilah firman Tuhan ALLAH: Apakah itu akan berhasil? berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat; segala maApakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan me- cam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnyentakkan buahnya, sehingga semua ulamnya yang baru nya, mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. 24 Maka
menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak segala pohon di ladang akan mengetahui, bahwa Aku, TUHAN,
orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. 10 Lihat, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon
ia memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi ha- yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu
sil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kemtimur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya bali. Aku, TUHAN, yang mengatakannya dan akan memitu.” 11 Maka datanglah firman TUHAN kepadaku: 12 ”Katakanlah
buatnya.”
kepada kaum pemberontak: Tidakkah kamu mengetahui
apa artinya ini? Katakan: Lihat, raja Babel datang ke YeMaka datanglah firman TUHAN kepadaku: 2 ”Ada
rusalem dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya
apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindan membawa mereka ke Babel baginya. 13 Lalu ia mengdiran ini di tanah Israel: Ayah-ayah makan buah mentah
ambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengdan gigi anak-anaknya menjadi ngilu? 3 Demi Aku yang hiadakan perjanjian dengan dia sambil menyuruh dia berdup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, kamu tidak akan
sumpah. Ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri
mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. 4 Sungguh, se14
itu, supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memmua jiwa Aku punya! Baik jiwa ayah maupun jiwa anak
berontak lagi, juga supaya memegang teguh perjanjian itu
Aku punya! Dan orang yang berbuat dosa, itu yang ha15
dan dengan demikian tetap ada. Tetapi orang itu memrus mati. 5 Kalau seseorang adalah orang benar dan ia
berontak kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Memelakukan keadilan dan kebenaran, 6 dan ia tidak makan
sir, supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar. Apadaging persembahan di atas gunung atau tidak melihat
kah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari iskian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanteri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan waktu
16
jian dapat luput?
Demi Aku yang hidup, demikianlah
bercemar kain, 7 tidak menindas orang lain, ia mengembafirman Tuhan ALLAH, ia pasti mati di Babel, di tempat
likan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi
raja yang mengangkatnya menjadi raja. Karena ia memakan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanmandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu
jang, 8 tidak memungut bunga uang atau mengambil riba,
dari padanya dan mengingkari perjanjian raja itu dengan
menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang
dia. 17 Dan Firaun tidak akan membantu dia dalam pebenar di antara manusia dengan manusia, 9 hidup menurut
perangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan baketetapan-Ku dan tetap mengikuti peraturan-Ku dengan
nyak orang, pada waktu tembok pengepungan ditimbun
berlaku setia--ialah orang benar, dan ia pasti hidup, dedan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan
mikianlah firman Tuhan ALLAH. 10 Tetapi kalau ia mebanyak orang. 18 Ya, ia memandang ringan kepada sumpah
lahirkan seorang anak yang menjadi perampok, dan yang
dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia mesuka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari
nyungguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia mehal-hal itu 11 --walaupun ayah tidak melakukan satupun-langgar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. 19 Oleh
juga makan daging persembahan di atas gunung dan mensebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Demi Aku
cemari isteri sesamanya, 12 menindas orang sengsara dan
yang hidup, Aku pasti menimpakan atas kepalanya summiskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang,
pahnya kepada-Ku, yang dipandangnya ringan dan perjanmelihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian,
jiannya di hadapan-Ku, yang diingkarinya. 20 Aku akan 13
memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang
memasang jaring-Ku untuk menangkap dia dan di dalam
demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakuperangkap-Ku ia akan terjebak; Aku akan membawa dia
kannya, ia harus mati; darahnya tertimpa kepadanya senke Babel dan di sana Aku akan berperkara dengan dia, kadiri. 14 Sesungguhnya, kalau ia melahirkan seorang anak
rena ia berobah setia terhadap Aku. 21 Dan semua tentara
dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya,
pilihannya akan tewas dimakan pedang dan yang terlutetapi menginsafi hal itu, sehingga tidak melakukan seput akan dihamburkan ke semua mata angin. Dan kamu
perti itu: 15 ia tidak makan daging persembahan di atas
akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, yang mengatagunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum
kannya. 22 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku sendiri
Israel, tidak mencemari isteri sesamanya, 16 tidak meninakan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras
das orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak meramyang tinggi dan menanamnya; Aku mematahkannya dari
pas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi papucuk yang paling ujung dan yang masih muda dan Aku
kaian kepada orang telanjang, 17 menjauhkan diri dari ke-
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curangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturan-Ku dan hidup menurut ketetapan-Ku-orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan
ayahnya, ia pasti hidup. 18 Ayahnya, yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan
hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh, ia akan mati karena kesalahannya. 19 Tetapi kamu
berkata: Mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? --Karena anak itu melakukan keadilan
dan kebenaran, melakukan semua ketetapan-Ku dengan
setia, maka ia pasti hidup. 20 Orang yang berbuat dosa,
itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung
kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung
kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat
kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung
atasnya. 21 Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala
ketetapan-Ku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia
pasti hidup, ia tidak akan mati. 22 Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia; ia akan
hidup karena kebenaran yang dilakukannya. 23 Apakah
Aku berkenan kepada kematian orang fasik? demikianlah
firman Tuhan ALLAH. Bukankah kepada pertobatannya
supaya ia hidup? 24 Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik--apakah ia akan
hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan
diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berobah setia
dan karena dosa yang dilakukannya. 25 Tetapi kamu berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! Dengarlah dulu, hai
kaum Israel, apakah tindakan-Ku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? 26 Kalau orang benar
berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. 27 Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari
kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan
dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. 28 Ia
insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia
pasti hidup, ia tidak akan mati. 29 Tetapi kaum Israel berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! Apakah tindakan-Ku
yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu
yang tidak tepat? 30 Oleh karena itu Aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum
Israel, demikianlah firman Tuhan ALLAH. Bertobatlah
dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan, yang menjatuhkan
kamu ke dalam kesalahan. 31 Buangkanlah dari padamu segala durhaka yang kamu buat terhadap Aku dan perbaharuilah hatimu dan rohmu! Mengapakah kamu akan mati,
hai kaum Israel? 32 Sebab Aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya, demikianlah
firman Tuhan ALLAH. Oleh sebab itu, bertobatlah, supaya kamu hidup!”
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Hai, ucapkanlah suatu ratapan mengenai raja Israel,
dan katakanlah begini: ”Betapa ibumu menjadi seekor
singa betina di antara singa-singa! Ia berbaring di antara singa-singa muda, dan menyusui anak-anaknya. 3 Ia
membesarkan seekor dari anak-anaknya, sehingga menjadi
singa muda; ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. 4 Bangsa-bangsa menyerukan: Singa mengamuk!
akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka; mereka mengelikir dia dan menggiringnya ke Mesir. 5 Sesudah induk
singa menyadari bahwa usahanya gagal dan pengharapannya hilang lenyap, ia mengambil anaknya yang lain dan
membesarkannya menjadi singa muda. 6 Anaknya ini berjalanjalan di antara kawanan singa, ia menjadi seekor singa
muda; ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya.
7
Ia merusak puri-puri mereka dan menumpas kota-kotanya;
bumi serta segala isinya diam ketakutan mendengar suara
aumnya. 8 Maka bangsa-bangsa bangkit melawan dia dari
daerah-daerah sekelilingnya, mereka memasang jaring untuk menangkapnya dan menjebaknya dalam pelubang. 9 Ia
dikurung dalam kandang, sambil dikelikir, dibawa ke hadapan raja Babel dan dimasukkan dalam penjara, supaya
suaranya jangan kedengaran lagi di atas gunung-gunung
Israel. 10 Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur, yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. 11 Padanya tumbuh suatu
cabang yang kuat yang menjadi tongkat kerajaan; ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat, dan
menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya
yang banyak. 12 Tetapi ia tercabut di dalam kemarahan
dan dilemparkan ke bumi; angin timur membuatnya layu
kering, buahnya disentakkan, cabang yang kuat menjadi
layu kering; dan api menghabiskannya. 13 Dan sekarang
ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan
haus akan air. 14 Maka keluarlah api dari cabangnya yang
memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi
padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan.”
Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan.
2

20

Pada tahun ketujuh, dalam bulan yang kelima, pada
tanggal sepuluh bulan itu, datanglah beberapa orang dari
tua-tua Israel untuk meminta petunjuk dari pada TUHAN
dan duduk di hadapanku. 2 Lalu datanglah firman TUHAN
kepadaku: 3 ”Hai anak manusia, berbicaralah kepada tuatua Israel dan katakanlah kepada mereka: Beginilah firman
Tuhan ALLAH: Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk dari pada-Ku? Demi Aku yang hidup, Aku tidak mau kamu meminta petunjuk dari pada-Ku, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 4 Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia, maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatanperbuatan yang keji dari nenek moyang mereka, 5 dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada
hari Aku memilih Israel, Aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka
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di tanah Mesir; Aku bersumpah kepada mereka: Akulah 20 kuduskanlah hari-hari Sabat-Ku, sehingga itu menjadi
TUHAN Allahmu! 6 Pada hari itu Aku bersumpah kepada peringatan di antara Aku dan kamu, supaya orang mengmereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke ta- etahui bahwa Akulah TUHAN, Allahmu. 21 Tetapi anaknah yang Kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah anak mereka memberontak terhadap Aku, mereka tidak
susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan tidak melanegeri. 7 Dan Aku berkata kepada mereka: Biarlah setiap kukan peraturan-peraturan-Ku dengan setia, sedang maorang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, ke nusia yang melakukannya, akan hidup; mereka juga memana ia selalu melihat dan janganlah menajiskan dirimu langgar kekudusan hari-hari Sabat-Ku. Maka Aku berdengan berhala-berhala Mesir; Akulah TUHAN, Allahmu. maksud mencurahkan amarah-Ku ke atas mereka untuk
8
Tetapi mereka memberontak terhadap Aku dan tidak mau melampiaskan murka-Ku kepadanya di padang gurun. 22 Tetapi
mendengar kepada-Ku; setiap orang tidak membuangkan Aku menarik tangan-Ku kembali dan bertindak karena
dewa-dewanya yang menjijikkan, ke mana ia selalu meli- nama-Ku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsahat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka bangsa yang melihat sendiri waktu Aku membawa mereka
Aku bermaksud hendak mencurahkan amarah-Ku ke atas ke luar. 23 Walaupun begitu Aku bersumpah kepadanya
mereka untuk melampiaskan murka-Ku kepadanya di tengah-di padang gurun untuk menyerakkan mereka di antara
tengah tanah Mesir. 9 Tetapi Aku bertindak oleh karena bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua nenama-Ku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa- geri, 24 oleh karena mereka tidak melakukan peraturanbangsa, di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa peraturan-Ku dan menolak ketetapan-ketetapan-Ku dan
itu Aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal Aku melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku dan matanya semembawa mereka keluar dari tanah Mesir. 10 Aku mem- lalu tertuju kepada berhala-berhala ayah-ayah mereka. 25 Begitula
bawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun me- Aku juga memberi kepada mereka ketetapan-ketetapan
reka ke padang gurun. 11 Di sana Aku memberikan kepada yang tidak baik dan peraturan-peraturan, yang karenanya
mereka ketetapan-ketetapan-Ku dan memberitahukan peraturanmereka tidak dapat hidup. 26 Aku membiarkan mereka
peraturan-Ku, dan manusia yang melakukannya, akan hi- menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka,
dup. 12 Hari-hari Sabat-Ku juga Kuberikan kepada mereka dalam hal mereka mempersembahkan sebagai korban damenjadi peringatan di antara Aku dan mereka, supaya lam api semua yang terdahulu lahir dari kandungan, sumereka mengetahui bahwa Akulah TUHAN, yang meng- paya Kubuat mereka tertegun, agar mereka mengetahui
uduskan mereka. 13 Tetapi kaum Israel memberontak ter- bahwa Akulah TUHAN. 27 Oleh karena itu berbicaralah
hadap Aku di padang gurun; mereka tidak hidup menurut kepada kaum Israel, hai anak manusia, dan katakanlah keketetapan-ketetapan-Ku dan mereka menolak peraturan- pada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Dalam hal
peraturan-Ku, yang, kalau manusia melakukannya, ia akan ini juga nenek moyangmu menghujat Aku, yaitu mereka
hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabat- berobah setia kepada-Ku. 28 Sebab sesudah Aku membawa
Ku dengan sangat. Maka Aku bermaksud hendak mencu- mereka ke negeri yang dengan sumpah telah Kujanjikan
rahkan amarah-Ku ke atas mereka di padang gurun hen- memberikannya kepada mereka, mereka melihat ke setiap
dak membinasakan mereka. 14 Tetapi Aku bertindak ka- bukit yang tinggi dan ke setiap pohon yang penuh cabangrena nama-Ku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan cabang dan mereka mempersembahkan di sana korban
bangsa-bangsa, yang melihat sendiri waktu Aku membawa sembelihannya dan membawa persembahannya yang memereka ke luar. 15 Walaupun begitu Aku bersumpah kepa- nyakiti hati, juga menyerbakkan di sana persembahan-perse
danya di padang gurun, bahwa Aku tidak akan membawa mereka yang harum dan mempersembahkan mereka di
mereka masuk ke tanah yang telah Kuberikan kepada me- sana korban-korban curahan mereka. 29 Maka Aku berreka, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah kata kepada mereka: Tempat tinggi apa itu yang kamu
yang permai di antara semua negeri, 16 oleh karena mereka naiki? Maka namanya disebut Tempat Tinggi sampai hari
menolak peraturan-peraturan-Ku dan tidak hidup menu- ini. 30 Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel: Berut ketetapan-ketetapan-Ku dan melanggar kekudusan hari- ginilah firman Tuhan ALLAH: Apakah kamu menajiskan
hari Sabat-Ku; sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan bermereka. 17 Tetapi Aku merasa sayang melihat mereka, se- zinah dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikkan?
hingga Aku tidak membinasakannya dan tidak menghabi- 31 Dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu
sinya di padang gurun. 18 Maka Aku berkata kepada anak- mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban dalam
anak mereka di padang gurun: Janganlah kamu hidup me- api, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu
nurut ketetapan-ketetapan ayahmu dan janganlah berpe- sampai hari ini, apakah Aku masih mau kamu minta pegang pada peraturan-peraturan mereka dan janganlah me- tunjuk dari pada-Ku, hai kaum Israel? Demi Aku yang hinajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. 19 Akulah dup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku tidak mau
TUHAN, Allahmu: Hiduplah menurut ketetapan-ketetapan- lagi kamu minta petunjuk dari pada-Ku. 32 Dan apa yang
Ku dan lakukanlah peraturan-peraturan-Ku dengan setia, timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi, ya-
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itu yang kamu katakan: Kami ingin seperti bangsa-bangsa belah selatan; 47 dan katakanlah kepada hutan di sebelain, seperti segala kaum di negeri-negeri untuk berbakti lah selatan: Dengarlah firman TUHAN: Beginilah firman
kepada pohon dan batu. 33 Demi Aku yang hidup, demiki- Tuhan ALLAH: Lihat, Aku akan menyalakan api di daanlah firman Tuhan ALLAH, Aku akan memerintah kamu lammu yang akan memakan habis setiap pohon yang hidengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dup padamu dan setiap pohon yang layu kering. Apinya
amarah yang tercurah. 34 Aku akan membawa kamu keluar yang sedang bernyala-nyala tidak akan padam dan semua
dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanasan
negeri-negeri, di mana kamu berserak dengan tangan yang olehnya. 48 Dan setiap manusia akan melihat, bahwa Aku,
kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah, Tuhanlah yang memasangnya; api itu tidak akan padam.”
35
dan Aku akan membawa kamu ke padang gurun bangsa- 49 Lalu aku berkata: ”Aduh, Tuhan ALLAH, mereka berbangsa dan di sana Aku akan berperkara dengan kamu kata tentang aku: Apakah ia tidak hanya mengucapkan
berhadapan muka. 36 Seperti Aku berperkara dengan ne- kata-kata sindiran?”
nek moyangmu di padang gurun tanah Mesir, begitulah
Aku akan berperkara dengan kamu, demikianlah firman
Datanglah firman TUHAN kepadaku: 2 ”Hai anak
Tuhan ALLAH. 37 Aku akan membiarkan kamu lewat dari
manusia, tujukanlah mukamu ke Yerusalem dan ucapkabawah tongkat gembala-Ku dan memasukkan kamu ke
nlah banyak tegoran terhadap tempat kudusnya dan ber38
kandang dengan menghitung kamu.
Aku akan meminubuatlah melawan tanah Israel. 3 Katakanlah kepada tasahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang membenah Israel: Beginilah firman TUHAN: Lihat, Aku akan
rontak dan mendurhaka terhadap Aku; Aku akan memmenjadi lawanmu dan akan mencabut pedang-Ku dari sabawa mereka keluar dari negeri, tempat mereka tinggal
rungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang
sebagai orang asing, tetapi di tanah Israel mereka tidak
benar dan orang fasik. 4 Oleh karena Aku hendak meakan masuk. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang
lah TUHAN. 39 Hai kamu, kaum Israel, beginilah firman
fasik, maka pedang-Ku akan terhunus dari sarungnya terTuhan ALLAH, biarlah masing-masing pergi beribadah
hadap semua manusia dari selatan sampai utara. 5 Dan
kepada berhala-berhalanya. Tetapi kemudian kamu akan
semua manusia akan mengetahui bahwa Aku, TUHAN,
mendengarkan Aku dan tidak lagi melanggar kekudusan
mencabut pedang-Ku dari sarungnya, sehingga tidak akan
nama-Ku yang kudus dengan persembahan-persembahanmu
kembali lagi ke situ. 6 Dan engkau anak manusia, mengera40
dan berhala-berhalamu. Sebab di atas gunung-Ku yang
nglah! Mengeranglah di hadapan mereka seperti seorang
kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman
yang tulang pinggangnya patah dan yang berada dalam
Tuhan ALLAH, di sana di tanah itu segenap kaum Iskesengsaraan yang pahit. 7 Dan kalau mereka bertanya
rael dalam keseluruhannya akan beribadah kepada-Ku. Di
kepadamu: Mengapa engkau mengeluh? jawablah: Kasana Aku akan berkenan kepadamu dan di sana Aku akan
rena suatu berita! Kalau berita itu sudah tersiar, setiap
menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu
hati akan menjadi tawar dan semua tangan menjadi lemah
dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kulesu, segala semangat menghilang dan semua orang terkenduskan. 41 Seperti kepada persembahan yang harum Aku
cing ketakutan. Sungguh, pasti datang dan terjadi! deberkenan kepadamu pada waktu Aku mengeluarkan kamu
mikianlah firman Tuhan ALLAH.” 8 Kemudian datanglah
dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari
firman TUHAN kepadaku: 9 ”Hai anak manusia, bernunegeri-negeri, di mana kamu berserak, dan Aku akan mebuatlah dan katakan: Beginilah firman TUHAN: Pedang!
nunjukkan kekudusan-Ku kepadamu di hadapan bangsaPedang! Yang sudah diasah dan juga digosok! 10 Diasah
bangsa. 42 Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN,
untuk menumpahkan darah dan digosok supaya mengkilap
pada waktu Aku membawa kamu masuk ke tanah Israel,
seperti petir. Apakah kita akan bersukacita? --Tongkat
ke negeri yang dengan sumpah telah Kujanjikan membeanakku menghina segala macam kayu. -- 11 Pedang itu
rikannya kepada nenek moyangmu. 43 Di sana kamu akan
diberikan supaya digosok, supaya sedia dipergunakan; peteringat-ingat kepada segala tingkah lakumu, dengan mana
dang itu diasah dan digosok, supaya diberikan ke tangan
kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual
si pembunuh. 12 Berserulah dan merataplah, hai anak mamelihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan
nusia! Sebab pedang itu ditujukan melawan umat-Ku,
yang kamu lakukan. 44 Dan kamu akan mengetahui bahwa
ditujukan melawan semua pemimpin Israel; mereka dan
Akulah TUHAN, pada masa Aku, oleh karena nama-Ku,
umat-Ku sama-sama dibiarkan dimakan pedang. Oleh setidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu
bab itu tepuklah pinggangmu sebagai tanda perkabungan.
yang jahat dan busuk, hai kaum Israel, demikianlah firman 13
Sebab percobaan datang dan tidak suatupun yang dapat
Tuhan ALLAH.” 45 Lalu datanglah firman TUHAN kepatahan,
demikianlah firman Tuhan ALLAH. 14 Dan engkau
daku: 46 ”Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke seanak manusia, bernubuatlah dan tepuklah tanganmu, bilatan dan ucapkanlah banyak tegoran terhadap tanah searlah pedang itu menjadi dua kali lipat, tiga kali lipat.
latan dan bernubuatlah terhadap tanah kehutanan di seItu pedang pembunuh, pedang untuk pembunuhan besar-
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besaran, yang berkeliling menghabiskan mereka. 15 Supaya rahkan engkau ke dalam tangan orang-orang dungu, yang
hati mereka hancur dan yang jatuh berebahan bertambah- menimbulkan kemusnahan. 32 Engkau menjadi makanan
tambah di tiap pintu gerbang mereka, Aku memerintahkan api, darahmu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu,
penumpahan darah dengan pedang itu. Aduh, pedang itu dan engkau tidak akan diingat-ingat lagi, sebab Aku, TUHAN,
dibuat menyamai petir dan digosok untuk menumpahkan yang mengatakannya.”
darah. 16 Pancung yang di kanan dan di kiri, ke mana saja
matamu menetak. 17 Dan Aku juga akan bertepuk tangan
Datanglah firman TUHAN kepadaku: 2 ”Hai engkau,
dan hati-Ku yang panas menjadi tenang kembali. Aku,
anak manusia, maukah engkau menjatuhkan, ya, menjaTUHAN, yang mengatakannya.” 18 Lalu datanglah firman
tuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah?
19
TUHAN kepadaku:
”Hai engkau anak manusia, gamBeritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji,
barlah dua jalan yang akan dilalui oleh pedang raja Babel; 3
dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Hai
keduanya mulai dari satu negeri. Buatlah sebuah papan
kota, yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sepenunjuk jalan pada awal jalan yang menuju ke masinghingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhalamasing kota. 20 Gambarlah dari jalan mana pedang itu
berhala bagimu yang menajiskan dirimu. 4 Dengan dadatang melawan Raba, ibukota bani Amon dan melawan
rah yang engkau curahkan engkau bersalah dan dengan
Yehuda, yang bentengnya ada di Yerusalem. 21 Sebab raja
berhala-berhalamu yang engkau perbuat engkau menjadi
Babel berdiri pada persimpangan jalan itu, pada awal kenajis; dengan demikian engkau membuat saatmu mendedua jalan itu untuk melakukan tenungan; ia mengocok
kat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh kapanah, meminta petunjuk dari terafim dan menilik hati
rena itu Aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa
22
Ke dalam tangan kanannya terjatuh panah
binatang.
dan ejekan bagi semua negeri. 5 Yang dekat padamu dan
tenungan mengenai Yerusalem: supaya diperdengarkanyang jauh dari padamu akan mengejek engkau, yang kenya suara orang yang membunuh dan menyerukan pekik
najisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. 6 Lihat,
pertempuran, supaya menyusun alat-alat pendobrak pintu
masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatangerbang dan menimbun tanah menjadi tembok pengepungan
nya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. 7 Padamu
23
dan mendirikan benteng pengepungan. Tetapi bagi meayah dan ibu dihina dan di tengah-tengahmu orang mereka, itu adalah tenungan yang menipu, walaupun melakukan pemerasan terhadap orang asing, padamu anak
reka mengangkat sumpah yang muluk-muluk; tetapi ia
yatim dan janda ditindas. 8 Engkau memandang ringan
mengingat kesalahan mereka, sehingga mereka ditangkap.
terhadap hal-hal yang kudus bagi-Ku dan hari-hari Sabat24
Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh
Ku kaunajiskan. 9 Padamu berkeliaran orang-orang pekarena kamu membuat kesalahanmu itu teringat kembali
mfitnah dengan maksud mencurahkan darah dan orang
dengan tersingkapnya pelanggaranmu, sehingga kentara
makan daging persembahan di atas gunung-gunung; kemedosa-dosamu dalam segala perbuatanmu, oleh karena kamu
suman dilakukan di tengah-tengahmu. 10 Padamu orang
menjadi teringat kembali, kamu akan ditangkap dengan
menyingkapkan aurat isteri ayahnya dan memperkosa perkekerasan. 25 Dan hai engkau, raja Israel, orang fasik yang
empuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya.
durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman ter- 11
Yang satu melakukan kekejian dengan isteri sesamanya
akhir, 26 beginilah firman Tuhan ALLAH: Jauhkanlah serdan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan
banmu dan buangkanlah mahkotamu! Tiada yang tetap
perbuatan mesum, orang lain lagi memperkosa saudaraseperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditingnya perempuan, anak kandung ayahnya. 12 Padamu orang
gikan, yang tinggi harus direndahkan. 27 Puing, puing, pumenerima suap untuk mencurahkan darah, engkau memuing akan Kujadikan dia! Inipun tidak akan tetap. Sampai
ngut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan seia datang yang berhak atasnya, dan kepadanya akan Kusamamu dengan pemerasan, tetapi Aku kaulupakan, deberikan itu.” 28 ”Dan engkau anak manusia, bernubuatlah
mikianlah firman Tuhan ALLAH. 13 Sungguh, Aku bertedan katakan: Beginilah firman Tuhan ALLAH mengenai
puk tangan mengenai keuntunganmu yang haram yang kabani Amon dan cercaan mereka; katakanlah: Pedang, peudapati dan mengenai darah yang dicurahkan di tengahdang sudah tercabut untuk menumpahkan darah, digosok
tengahmu. 14 Apakah hatimu akan tetap teguh dan tangauntuk memusnahkan, dan supaya mengkilap seperti petir-nmu merasa kuat pada masa Aku bertindak terhadap eng29
sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang mekau? Aku, TUHAN, yang mengatakannya dan yang akan
nipu bagimu dan memberi tenungan-tenungan bohong kepadamumembuatnya. 15 Aku akan menyerakkan engkau di antara
-untuk ditetakkan ke leher orang-orang fasik yang durbangsa-bangsa dan menghamburkan engkau ke semua nehaka, yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman tergeri dan Aku akan mengikis kenajisanmu dari padamu.
akhir. 30 Kembalikanlah itu ke sarungnya! Di tempat 16
Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa
penciptaanmu dan di negeri asalmu Aku akan menghukarena
kesalahanmu sendiri, dan engkau akan mengetahui
kum engkau. 31 Aku akan mencurahkan geram-Ku atasmu
bahwa Akulah TUHAN.” 17 Lalu datanglah firman TUHAN
dan menyemburkan api murka-Ku kepadamu dan menyekepadaku: 18 ”Hai anak manusia, bagi-Ku kaum Israel su-
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dah menjadi sanga; mereka semuanya adalah ibarat tem- Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka Aku pubaga, timah putih, besi dan timah hitam di dalam pele- nya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan peremburan; mereka seperti sanga perak. 19 Sebab itu begini- puan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samalah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena kamu semuanya ria dan Oholiba ialah Yerusalem. 5 Dan Ohola berzinah,
menjadi sanga, maka sungguh, Aku akan mengumpulkan sedang ia Aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasihkamu di tengah-tengah Yerusalem. 20 Seperti orang meng- kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam dan timah ang, 6 berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasaputih di dalam peleburan dan mengembus api di bawah- penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda.
nya untuk meleburnya, demikianlah Aku akan mengum- 7 Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya
pulkan kamu dalam murka-Ku dan amarah-Ku dan mena- orang Asyur pilihan; ia menajiskan dirinya dengan semua
ruh kamu di dalamnya dan melebur kamu. 21 Aku akan orang, kepada siapa ia berahi dan dengan berhala-berhalanya.
mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaan- 8 Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukanKu kepadamu, sehingga kamu dilebur di dalamnya. 22 Sepertinya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang superak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur dah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada kedi dalamnya. Dan kamu akan mengetahui, bahwa Aku, perawanannya dan mencurahkan persundalan mereka keTUHAN, yang mencurahkan amarah-Ku atasmu.” 23 Kemudian
padanya. 9 Oleh sebab itu Aku menyerahkan dia ke dalam
24
datanglah firman TUHAN kepadaku: ”Hai anak manu- tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kesia, katakanlah kepadanya: Engkau adalah tanah yang ti- pada siapa ia berahi. 10 Mereka menyingkapkan auratnya,
dak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kege- anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap dan ia senraman, 25 yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya diri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya
seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya: dipercakapkan di antara kaum perempuan sebab hukuman
manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang ber- telah dijatuhkan atasnya. 11 Walaupun hal itu dilihat oleh
harga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah adiknya, Oholiba, ia lebih berahi lagi dan persundalannya
di tengah-tengahnya. 26 Imam-imamnya memperkosa hu- melebihi lagi dari kakaknya. 12 Ia berahi kepada orang
kum Taurat-Ku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagi- Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasan keKu, mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan pada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat
yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang na- sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang
jis dengan yang tahir, mereka menutup mata terhadap ganteng. 13 Aku melihat bahwa ia menajiskan diri; kelahari-hari Sabat-Ku. Demikianlah Aku dinajiskan di tengah- kuan mereka berdua adalah sama. 14 Bahkan, ia menamtengah mereka. 27 Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya bah persundalannya lagi: ia melihat laki-laki yang teradalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya ukir pada dinding, gambar orang-orang Kasdim, diukir
dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang- dalam warna linggam, 15 pinggangnya diikat dengan ikat
orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai, se28
Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur de- muanya kelihatan seperti perwira, yang menyerupai orang
ngan melihat penglihatan yang menipu dan memberi te- Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. 16 Segera senungan bohong bagi mereka; nabi-nabi itu berkata: Begi- sudah kelihatan oleh matanya ia berahi kepada mereka
nilah firman Tuhan ALLAH! --tetapi TUHAN tidak ber- dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim.
firman. 29 Penduduk negeri melakukan pemerasan dan per- 17 Maka orang Babel datang kepadanya menikmati temampasan, menindas orang sengsara dan miskin dan mereka pat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persunmelakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dalan mereka; sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia
dengan hukum. 30 Aku mencari di tengah-tengah mereka meronta dari mereka. 18 Oleh karena ia melakukan perseorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mem- sundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan
pertahankan negeri itu di hadapan-Ku, supaya jangan Ku- sendiri auratnya, maka Aku menjauhkan diri karena jimusnahkan, tetapi Aku tidak menemuinya. 31 Maka Aku jik dari padanya, seperti Aku menjauhkan diri dari adikmencurahkan geram-Ku atas mereka dan membinasakan nya. 19 Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya
mereka dengan api kemurkaan-Ku; kelakuan mereka Ku- sambil teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersundal
timpakan atas kepala mereka, demikianlah firman Tuhan di tanah Mesir. 20 Ia berahi kepada kawan-kawannya berALLAH.”
sundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya
seperti zakar kuda. 21 Engkau menginginkan kemesuman
masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang daDatanglah firman TUHAN kepadaku: 2 ”Hai anak
damu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. 22 Oleh
manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu.
sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Tuhan ALLAH,
3
Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa
memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasihmudanya; di sana susunya dijamah-jamah dan dada kepekekasihmu, tetapi sungguh, Aku akan menyuruh mereka
4
rawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah
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bergerak melawan engkau; Aku akan membawa mereka
melawan engkau dari sekitarmu: 23 orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekod, orang Soa dan orang
Koa, dan semua orang Asyur bersama mereka, pemuda
yang ganteng, bupati-bupati dan para penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda semuanya. 24 Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa; mereka akan menyusun perisai
besar dan kecil dan ketopong di sekitarmu melawan engkau, dan Aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum
mereka. 25 Aku akan membalaskan cemburuan-Ku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan
kemurkaan, hidung dan telingamu akan dikerat dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan dan sisamu akan
dimakan api. 26 Mereka akan menelanjangi engkau dan
merampas perhiasan-perhiasanmu. 27 Aku akan membuat
engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu
sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik
kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. 28 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku
akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang
kaubenci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari
mereka. 29 Mereka akan memperlakukan engkau dengan
kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu
dan meninggalkan engkau telanjang bugil, sehingga aurat
persundalanmu kelihatan. Kemesumanmu dan persundalanmu 30 mendatangkan hal ini atasmu, karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. 31 Engkau
hidup mengikuti kelakuan kakakmu, sebab itu Aku akan
memberi engkau minum dari pialanya. 32 Beginilah firman
Tuhan ALLAH: Engkau harus minum dari piala kakakmu,
piala yang dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang
banyak isinya; menjadi tertawaan dan olok-olok engkau.
33
Engkau akan penuh kemabukan dan dukacita. Piala
kengerian disertai kesunyian ialah piala kakakmu Samaria. 34 Engkau meminumnya beserta ampasnya, sampai
mengunggis pecahan-pecahannya dan engkau merabitkan
susumu. Sebab Aku yang mengatakannya, demikianlah
firman Tuhan ALLAH. 35 Oleh sebab itu, beginilah firman
Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau melupakan Aku dan
membelakangi Aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu.” 36 Lalu TUHAN berfirman
kepadaku: ”Hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang keji? 37 Sebab mereka
berzinah, tangan mereka berlumuran darah dan mereka
berzinah dengan menyembah berhala-berhalanya, bahkan
anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagi-Ku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhalaberhalanya menjadi makanan. 38 Selain itu hal ini juga

mereka lakukan terhadap Aku, mereka menajiskan tempat kudus-Ku pada hari itu dan melanggar kekudusan
hari-hari Sabat-Ku. 39 Dan sedang mereka menyembelih
anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya, mereka datang pada hari itu ke tempat kudus-Ku dan melanggar
kekudusannya. Sungguh, inilah yang dilakukan mereka
di dalam rumah-Ku. 40 Tambahan lagi mereka meminta
orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan menyuruh suruhan memanggil mereka, dan sungguh, mereka
datang. Demi kedatangan mereka engkau mandi bersihbersih, mencalak alismu dan menghias dirimu dengan perhiasanperhiasan. 41 Engkau duduk di tempat tidur yang serba
indah dan di hadapannya meja dengan hidangan yang disajikan; di atas tempat tidurmu itu kautaruh ukupan-Ku
dan minyak-Ku. 42 Lalu kedengaranlah suara keramaian
hidup bersenang-senang padanya dan kepada orang-orang
dari orang banyak ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk
dari padang gurun. Mereka mengenakan gelang pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. 43 Aku
berkata: Apakah bunga yang layu ini masih melakukan
perzinahan? Orang bersundal dengan dia, bahkan dengan
dia. 44 Mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah mereka datang kepada Ohola dan Oholiba untuk melakukan kemesuman.
45
Tetapi orang-orang yang benar saleh akan menghakimi
mereka seperti orang menghakimi perempuan-perempuan
yang berzinah dan yang menumpahkan darah, sebab mereka adalah perempuan-perempuan berzinah dan tangan
mereka berlumuran darah.” 46 Sebab beginilah firman Tuhan
ALLAH: ”Biarlah bangkit sekumpulan orang melawan mereka dan biarkanlah mereka menjadi kengerian dan rampasan. 47 Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu dan memancung mereka dengan pedangnya,
membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan
mereka dan membakar habis rumah-rumah mereka. 48 Aku
akan menghentikan kemesuman di tanah itu dan semua
kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu dan
tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu
lakukan. 49 Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu
dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantaran kamu
menyembah berhala-berhala. Dan kamu akan mengetahui
bahwa Akulah Tuhan ALLAH.”

24

Pada tahun kesembilan, dalam bulan yang kesepuluh, pada tanggal sepuluh bulan itu, datanglah firman
TUHAN kepadaku: 2 ”Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini, ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga raja
Babel mulai menyerang Yerusalem. 3 Ucapkanlah suatu
perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah
kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Taruhlah kuali di atas api, taruhlah, dan tuanglah juga air ke
dalamnya; 4 taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya; penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. 5 Ambillah domba
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yang terpilih, dan susunlah juga kayu di bawahnya, biar- dan kamu tidak akan meratap atau menangis. Tetapi
lah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut em- kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu
puk di dalamnya. 6 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan akan mengeluh seorang kepada yang lain. 24 Demikianlah
ALLAH: Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali Yehezkiel menjadi lambang bagimu; tepat seperti yang
yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang dari dilakukannya kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terpadanya! Keluarkan potong demi potong dari dalamnya jadi maka kamu akan mengetahui, bahwa Akulah Tuhan
tanpa memilih-milih. 7 Sebab darah yang dicurahkannya ALLAH. 25 Dan engkau, anak manusia, bukankah begini
masih terdapat di tengah-tengahnya; ia mencurahkannya akan terjadi? Pada hari Aku mengambil dari mereka bendi atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya teng mereka, perhiasannya yang menggirangkan hatinya,
di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. 8 Demi kenikmatan matanya dan yang dirindukan jiwanya, anakamarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit anak mereka lelaki dan perempuan, 26 pada hari itu juga
Aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit akan datang seorang yang terluput membawa berita kepabatu yang gundul supaya jangan ditutupi. 9 Oleh sebab damu. 27 Pada hari itu mulutmu akan terbuka dan engkau
itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Celakalah kota yang akan berbicara kepada orang yang terluput itu dan tidak
penuh hutang darah! Aku juga hendak memperbesar pan- lagi tetap bisu. Dengan demikian engkau menjadi lambang
cakanya. 10 Susunlah banyak kayu, nyalakan api, biarlah bagi mereka dan mereka akan mengetahui, bahwa Akulah
dagingnya masak betul, buanglah kuahnya dan biarlah TUHAN.”
tulang-tulangnya hangus. 11 Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya
Datanglah firman TUHAN kepadaku: 2 ”Hai anak
menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya
manusia, tujukanlah mukamu kepada bani Amon dan berdan karatnya hilang. 12 Aku bersusah payah dengan sianubuatlah melawan mereka! 3 Katakanlah kepada bani
sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang dari paAmon: Dengarlah firman Tuhan ALLAH: Beginilah firman
danya, biar dalam api. 13 Oleh karena engkau menajiskan
Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau menyerukan: Syukur!
dirimu dengan kemesumanmu, dan Aku ingin mentahirkan
mengenai tempat kudus-Ku, waktu kekudusannya dilangengkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisagar, dan mengenai tanah Israel, waktu itu dijadikan sunmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai
nyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka ha14
Aku melampiaskan amarah-Ku atasmu. Aku, TUHAN,
rus pergi ke dalam pembuangan, 4 oleh sebab itu, sungguh,
yang mengatakannya. Hal itu akan datang, dan Aku yang
Aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur
akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak
menjadi miliknya; mereka akan mendirikan perkemahanmerasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghanya padamu dan membangun tempat kediamannya; mekimi engkau menurut perbuatanmu, demikianlah firman
reka akan memakan buah-buahanmu dan meminum susu
15
Tuhan ALLAH.” Kemudian datanglah firman TUHAN
ternakmu. 5 Aku akan membuat Raba menjadi padang
kepadaku: 16 ”Hai anak manusia, lihat, Aku hendak mengrumput untuk unta dan kota-kota bani Amon menjadi temambil dari padamu dia yang sangat kaucintai seperti yang
pat kambing domba. Dan kamu akan mengetahui bahwa
kena tulah, tetapi janganlah meratap ataupun menangis
Akulah
TUHAN. 6 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH:
dan janganlah mengeluarkan air mata. 17 Diam-diam saja
Oleh karena engkau bertepuk tangan dan mengentakkan
mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian; lilitkakakimu ke tanah, dan bergembira dalam hatimu atas kenlah destarmu dan pakailah kasutmu, jangan tutupi mucelakaan
tanah Israel, 7 oleh sebab itu, sungguh, Aku akan
kamu dan jangan makan roti perkabungan.” 18 Pada pagimengacungkan tangan-Ku melawan engkau dan menyenya aku berbicara kepada bangsa itu dan pada malamnya
rahkan engkau menjadi jarahan bagi suku-suku bangsa
isteriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan sedan melenyapkan engkau dari tengah bangsa-bangsa dan
perti diperintahkan kepadaku. 19 Maka bangsa itu berkata
membinasakan engkau dari negeri-negeri; Aku akan mekepadaku: ”Tidakkah engkau bersedia memberitahukan
musnahkan engkau. Dengan demikian engkau akan mengkepada kami, apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau
etahui
bahwa Akulah TUHAN.” 8 Beginilah firman Tuhan
melakukan demikian?” 20 Lalu kujawab mereka: ”Firman
ALLAH: ”Oleh karena Moab berkata: Sungguh, kaum YeTUHAN sudah datang kepadaku: 21 Katakanlah kepada
huda adalah sama dengan semua bangsa lain, 9 oleh sebab
kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Sesungguhitu, sungguh, Aku akan membiarkan dataran tinggi Moab
sungguhnya Aku akan menajiskan tempat kudus-Ku, keterbuka dengan runtuhnya kota-kotanya, ya, kota-kotanya
kuasaanmu yang kaubanggakan, kenikmatan bagi matamu
tanpa terkecuali, yaitu kepermaian negeri itu: Bet-Yesimot,
dan bagi jiwamu; dan anak-anakmu lelaki dan perempuan
Baal-Meon
dan Kiryataim. 10 Aku akan menyerahkan dia
yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. 22 Kamu
bersama bani Amon kepada orang dari sebelah Timur menakan melakukan seperti yang kulakukan: Mukamu tidak
jadi miliknya, supaya bani Amon jangan diingat-ingat lagi
akan kamu tutupi dan roti perkabungan tidak akan kamu
di antara bangsa-bangsa. 11 Aku akan menjatuhkan humakan, 23 kepalamu pakai destar dan kakimu pakai kasut;
kuman kepada Moab dan mereka akan mengetahui bahwa
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Akulah TUHAN.” 12 Beginilah firman Tuhan ALLAH: ”Oleh akan dirobohkan dengan beliung-beliungnya. 10 Kudanya
karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum adalah begitu banyak, sehingga engkau akan ditutupi oleh
Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan abu; karena derap pasukan berkudanya dan kertak roda
pembalasan terhadap mereka, 13 oleh sebab itu beginilah keretanya tembok-tembokmu akan gemetar, kalau ia mefirman Tuhan ALLAH, Aku akan mengacungkan tangan- masuki pintu-pintu gerbangmu seperti orang memasuki
Ku melawan Edom dan melenyapkan dari padanya ma- kota yang sudah terbuka karena pendobrakan. 11 Dengan
nusia dan binatang dan Aku membuatnya menjadi rerun- kaki kuda-kudanya ia hendak menginjak-injak semua jalantuhan; dari Teman sampai Dedan mereka akan mati rebah jalanmu, rakyatmu akan dibunuh dengan pedang, dan tuguoleh pedang. 14 Aku akan melakukan pembalasan-Ku ter- tugu yang kauandalkan akan dirobohkan ke tanah. 12 Mereka
hadap Edom dengan tangan umat-Ku Israel. Dan mereka akan merampas kekayaanmu dan menjarah barang-barang
akan memperlakukan Edom selaras dengan murka-Ku dan perniagaanmu; mereka akan meruntuhkan tembok-tembokmu
amarah-Ku, dan mereka akan mengetahui, bahwa Aku- dan merobohkan rumah-rumahmu yang indah; batumu,
lah yang membalas, demikianlah firman Tuhan ALLAH.” kayumu dan tanahmu akan dibuang ke dalam air. 13 Aku
15
Beginilah firman Tuhan ALLAH: ”Oleh karena orang akan mengakhiri keramaian nyanyianmu dan suara kecaFilistin membalaskan dendam kesumat dan di dalam ke- pimu tidak akan kedengaran lagi. 14 Aku akan menjadikan
gembiraannya atas kecelakaan Israel melakukan pemba- engkau gunung batu yang gundul dan dengan demikian
lasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa per- engkau akan menjadi penjemuran pukat, sehingga engmusuhan yang turun-temurun, 16 oleh sebab itu, beginilah kau tidak akan dibangun kembali, sebab Aku, Tuhanlah
firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku akan mengacungkan yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
tangan-Ku melawan orang Filistin dan melenyapkan orang 15 Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada Tirus: ApaKreta dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut. kah daerah pesisir tidak akan gemetar mendengar derum
17
Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap kejatuhanmu, kalau orang-orang yang berebahan mengmereka disertai penghajaran-penghajaran kemarahan. Dan erang karena pembunuhan bersimaharajalela di tengahmereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada tengahmu? 16 Semua pemuka bangsa-bangsa yang di tepi
waktu Aku melakukan pembalasan-Ku terhadap mereka.” lautan akan turun takhta dan menjauhkan jubah-jubah kerajaannya dan menanggalkan pakaiannya yang berwarnawarna. Mereka akan diliputi kegentaran dan akan duduk
Pada tahun kesebelas, dalam bulan yang tertentu,
di tanah; mereka akan gentar senantiasa dan kaget melihat
pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman TUHAN
engkau. 17 Dan mereka akan mengucapkan suatu ratapan
kepadaku: 2 ”Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata
mengenai engkau dan akan mengatakan kepadamu: Bagaimengenai Yerusalem: Syukur! Sudah rusak pintu gerbang
mana engkau, hai kota yang terpuja, hilang dari lautan,
bangsa-bangsa itu; ia akan beralih kepadaku, sehingga aku
kota yang berkuasa di laut, engkau dengan pendudukmu,
menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. 3 Oleh seyang menimbulkan ketakutan pada penduduk di daratan?
bab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku men- 18
Sekarang, daerah pesisir jadi gentar pada hari jatuhmu,
jadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit
ya, daerah pesisir yang di tepi laut gempar mendengar
banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimkesudahanmu. 19 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH:
bulkan gelombang-gelombangnya. 4 Mereka akan memusPada saat Aku menjadikan engkau kota reruntuhan, senahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menaraperti kota-kota yang tidak berpenduduk lagi, kalau Aku
menaranya, debu tanahnya akan Kubuang sampai bersih
menaikkan pasang samudera raya atasmu dan air banjir
dari padanya dan akan Kujadikan dia gunung batu yang
menutupi engkau, 20 maka Aku akan menurunkan engkau,
5
gundul. Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lasupaya engkau bersama-sama di sana dengan orang-orang
utan, sebab Aku yang mengatakannya, demikianlah firman
yang turun ke liang kubur, kepada bangsa dahulu kala, dan
Tuhan ALLAH; ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa.
Aku akan membuat engkau tinggal di bumi yang paling
6
Dan anak-anaknya perempuan, yang tinggal di daratan
bawah seperti reruntuhan dahulu kala, bersama dengan
akan ditewaskan dengan pedang. Dan mereka akan mengorang-orang yang turun ke liang kubur, supaya engkau ja7
etahui bahwa Akulah TUHAN. Sebab beginilah firman
ngan lagi didiami orang, dan jangan tampil lagi di negeri
Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku membawa dari utara raja
orang-orang hidup. 21 Aku menentukan bagimu akhir hiNebukadnezar, raja Babel, raja segala raja untuk melawan
dupmu yang mendahsyatkan dan engkau tidak terjumpa
Tirus dengan memakai kuda, kereta, pasukan berkuda,
lagi. Engkau dicari orang, tetapi tidak ditemui lagi untuk
8
dan sekumpulan tentara yang banyak. Anak-anakmu perselama-lamanya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
empuan yang tinggal di daratan akan dibunuhnya dengan
pedang; ia akan menimbun tembok pengepungan dan meDatanglah firman TUHAN kepadaku: 2 ”Hai engkau
nyusun alat-alat pendobrak dan memasang perisai mela9
wan engkau. Tumbukan alat pendobraknya akan dilan- anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Tirus,
carkan terhadap tembok-tembokmu dan menara-menaramu 3 dan katakanlah kepada Tirus, yang terletak di pintu ma-
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suk lautan, dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di gala rempah-rempah dan segala batu permata yang mahalbanyak daerah pesisir: Beginilah firman Tuhan ALLAH: mahal dan emas ganti barang-barangmu. 23 Haran, Kane,
Hai Tirus, engkau berkata: aku kapal yang maha indah. Eden, Asyur dan Kilmad berdagang dengan engkau. 24 Mereka
4
Wilayahmu di tengah lautan; ahli bangunmu membuat berdagang di pasar-pasarmu dalam jubah-jubah yang maha
keindahanmu sempurna. 5 Seluruh badanmu mereka buat indah, kain ungu tua, pakaian yang berwarna-warni, perdari kayu sanobar Senir, mereka mengambil aras Liba- madani yang beraneka warna dan tali berpilin yang teguh.
non membuat bagimu tiang layar. 6 Pohon tarbantin dari 25 Kapal-kapal Tarsis membawa barang-barang dagangan
Basan dipakai untuk dayungmu; geladakmu mereka buat ini bagimu. Penuh dengan muatan berat engkau di tedari tulang gading ditatahkan di cemara dari pantai Ki- ngah lautan. 26 Ke lautan luas pendayungmu membawa
tim. 7 Layarmu diperbuat dari lenan halus yang berwarna- engkau. Tetapi badai timur melandamu di tengah lautan.
warni dari tanah Mesir; itulah tandamu. Dan tendamu 27 Hartamu, barangmu, daganganmu, anak kapalmu dan
diperbuat dari kain ungu tua dan kain ungu muda dari pelaut-pelautmu, tukang-tukangmu dan pedagang-pedagangmu
pantai Elisa. 8 Orang Sidon dan Arwad menjadi pendayu- dengan semua prajurit-prajuritmu yang ada padamu, ya,
ngmu; tukang-tukangmu, hai Tirus, berada padamu, me- bersama seluruh penumpang-penumpangmu, terbenam dareka menjadi pelaut-pelautmu. 9 Tua-tua Gebal dengan lam lautan pada hari tenggelammu. 28 Mendengar teriakan
ahli-ahlinya berada padamu hendak memperbaiki kerusakan- pelautmu gemetarlah tanah daratan. 29 Mereka turun dari
kerusakanmu. Segala kapal laut beserta anak kapalnya kapalnya, yang mengayun dayung semua. Anak kapal, peberlabuh padamu hendak menukarkan barang dagangan- laut semuanya ke daratan lari mereka. 30 Ratapan kuat,
nya. 10 Orang Persia, Lud dan Put, yang menjadi prajuri- teriakan pahit diperdengarkan terhadapmu; taruh abu di
tmu ada dalam ketenteraanmu. Perisai dan ketopong di- atas kepala, berguling-guling dalam debu. 31 Mereka menggantungkan padamu; mereka menambah semarakmu. 11 Orang
gundul diri, demi engkau, dan melilitkan kain kabung;
Arwad dan tentaranya memanjat di atas tembok-tembokmu mereka menangis, jiwa merana, karena engkau; suatu rasekeliling dan orang Gamad di atas menara-menaramu; tapan yang pahit. 32 Dalam meratap karena engkau memereka menggantungkan perisai-perisainya pada tembok- reka mengucapkan, menangiskan ratapan: Siapa seperti
tembokmu sekeliling, mereka membuat keindahanmu sem- Tirus, yang sudah dimusnahkan di tengah lautan? 33 Sesudah
purna. 12 Tarsis berdagang dengan engkau dalam segala barangmu datang dari laut engkau mengenyangkan bamacam harta yang banyak; mereka menukarkan perak, nyak bangsa-bangsa, dengan banyaknya hartamu, dagabesi, timah putih dan timah hitam ganti barang-barangmu. nganmu engkau memperkaya raja-raja dunia. 34 Sekarang
13
Yawan, Tubal dan Mesekh berdagang dengan engkau; engkau dirusak dan dilenyapkan dari permukaan laut dan
mereka menukarkan budak-budak, barang-barang tembaga tenggelam di dasar lautan; daganganmu dan seluruh peganti barang-barang daganganmu. 14 Dari Bet-Togarma numpangmu tenggelam dengan engkau. 35 Orang pesisir
mereka menukarkan kuda kereta, kuda tunggang dan ba- kaget semua melihatmu; raja-rajanya menggigil, mukanya
gal ganti barang-barangmu. 15 Orang Rodos berdagang de- berkerut. 36 Pedagang bangsa-bangsa bersuit-suit terhadangan engkau, banyak daerah pesisir menjadi daerah pa- pmu, akhir hidupmu mendahsyatkan, dan lenyap selamasaranmu; mereka membawa kepadamu tulang gading dan nya engkau.”
kayu arang sebagai upeti. 16 Edom berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu; mereka menukarkan
Maka datanglah firman TUHAN kepadaku: 2 ”Hai
permata batu darah, kain ungu muda, pakaian berwarnaanak manusia, katakanlah kepada raja Tirus: Beginilah
warna, kain lenan halus, karang dan batu delima ganti
firman Tuhan ALLAH: Karena engkau menjadi tinggi hati,
barang-barangmu. 17 Yuda dan tanah Israel berdagang
dan berkata: Aku adalah Allah! Aku duduk di takhta
dengan engkau; mereka menukarkan gandum dari Minit,
Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah
mur, madu, minyak dan balsam ganti barang-barang damanusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri
ganganmu. 18 Damsyik berdagang dengan engkau karena
sama dengan Allah. 3 Memang hikmatmu melebihi hikmat
banyaknya hasil-hasilmu, karena segala macam barangmu
Daniel; tiada rahasia yang terlindung bagimu. 4 Dengan
yang banyak. Anggur dari Helbon, bulu domba dari Sahikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekakhar, 19 dan anggur ditukarkan mereka ganti barang-barangmu;
yaan. Emas dan perak kaukumpulkan dalam perbendabesi yang sudah dikerjakan dari Uzal, kayu teja dan tebu
haraanmu. 5 Karena engkau sangat pandai berdagang engada di antara barang-barang daganganmu. 20 Dedan berkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau
dagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menungjadi
sombong. 6 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan
gang kuda. 21 Arab dan semua pemuka Kedar berdagang
ALLAH: Karena hatimu menempatkan diri sama dengan
dengan engkau dalam anak domba, domba jantan dan
Allah 7 maka, sungguh, Aku membawa orang asing melakambing jantan; dalam hal-hal itulah mereka berdagang
wan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan
dengan engkau. 22 Pedagang Syeba dan Raema berdagang
menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu yang terdengan engkau; mereka menukarkan yang terbaik dari sepuja; dan semarakmu dinajiskan. 8 Engkau diturunkannya
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ke lobang kubur, engkau mati seperti orang yang mati
terbunuh di tengah lautan. 9 Apakah engkau masih akan
mengatakan di hadapan pembunuhmu: Aku adalah Allah!?
Padahal terhadap kuasa penikammu engkau adalah manusia, bukanlah Allah. 10 Engkau akan mati seperti orang tak
bersunat oleh tangan orang asing. Sebab Aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.” 11 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 12 ”Hai anak manusia,
ucapkanlah suatu ratapan mengenai raja Tirus dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha
indah. 13 Engkau di taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga: yaspis merah,
krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya
diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. 14 Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga,
di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan
di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. 15 Engkau
tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. 16 Dengan
dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan
engkau berbuat dosa. Maka Kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. 17 Engkau
sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kaumusnahkan
demi semarakmu. Ke bumi kau Kulempar, kepada rajaraja engkau Kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya.
18
Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam
dagangmu engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu.
Maka Aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan Kubiarkan engkau menjadi abu
di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. 19 Semua
di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau.” 20 Lalu datanglah firman TUHAN
kepadaku: 21 ”Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia 22 dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan Aku menyatakan kemuliaanKu di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui
bahwa Akulah TUHAN, pada saat Aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusan-Ku terhadap
dia. 23 Aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya dan orang-orang akan
mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. 24 Dan tidak akan ada lagi
bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina
mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah
Tuhan ALLAH. 25 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada
saat Aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah sukusuku bangsa, di mana mereka berserak dan Aku menun-

jukkan kekudusan-Ku kepada mereka di hadapan bangsabangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub. 26 Mereka akan
diam di sana dengan aman tenteram, mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka
akan diam dengan aman tenteram pada saat Aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah
TUHAN, Allah mereka.”
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Pada tahun kesepuluh, dalam bulan yang kesepuluh, pada tanggal dua belas bulan itu, datanglah firman
TUHAN kepadaku: 2 ”Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Firaun, raja Mesir dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. 3 Berbicaralah dan
katakan: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku
menjadi lawanmu, hai Firaun, raja Mesir, buaya yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu
Nil, dan yang berkata: Sungai Nil aku punya, aku yang
membuatnya. 4 Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari
tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang
berlekatan pada sisikmu 5 dan Aku akan melemparkan engkau ke padang gurun, ya, engkau dengan segala ikan anakanak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burungburung di udara. 6 Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. Oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel: 7 pada saat mereka
memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai
dan engkau melukai bahu mereka semua; dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. 8 Oleh sebab itu
beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan
binatang dari padamu, 9 sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan. Dan mereka akan
mengetahui bahwa Akulah TUHAN. Oleh karena engkau
berkata: Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya,
10
maka sungguh, Aku menjadi lawanmu dan lawan anakanak sungaimu dan Aku akan membuat tanah Mesir menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi mulai dari Migdol
sampai Siene, bahkan sampai perbatasan tanah Etiopia.
11
Tidak seorang manusiapun akan melintasinya, bahkan
seekor binatangpun tidak dan tanah itu tidak akan didiami selama empat puluh tahun. 12 Aku akan membuat
tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri-negeri
yang sudah dimusnahkan dan kota-kotanya akan menjadi
sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama
empat puluh tahun. Aku akan menyerakkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke
semua negeri. 13 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH:
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Pada akhir keempat puluh tahun itu Aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah bangsa-bangsa di
mana mereka berserak. 14 Dan Aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros,
yaitu tanah asal mereka, dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah. 15 Di antara kerajaan-kerajaan ia akan
yang paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat
mereka begitu lemah, sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. 16 Dan bagi kaum Israel mereka tidak lagi menjadi kepercayaan, yang mengingatkan
kesalahan Israel, kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan. Dan Mesir akan mengetahui
bahwa Akulah Tuhan ALLAH.” 17 Lalu pada tahun kedua
puluh tujuh, dalam bulan pertama, pada tanggal satu
bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku: 18 ”Hai
anak manusia, Nebukadnezar, raja Babel, menyuruh tentaranya bekerja keras melawan Tirus; semua kepala sudah gundul dan semua bahu sudah lecet, tetapi baik ia
maupun tentaranya tidak mendapat untung dari Tirus
atas usaha yang dilakukannya melawan dia. 19 Oleh sebab
itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku memberikan tanah Mesir kepada Nebukadnezar, raja Babel, dan ia akan
mengangkut kekayaannya; ia akan melakukan perampasan
dan penjarahan dan itulah upah bagi tentaranya. 20 Aku
akan memberikan kepadanya tanah Mesir sebagai pahala
atas pekerjaan yang dilakukannya, sebab mereka sudah bekerja bagi-Ku, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 21 Pada
hari itu Aku akan menumbuhkan tanduk bagi kaum Israel dan membuat engkau dapat berbicara lagi di tengahtengah mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”
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untuk mengejutkan Etiopia yang bersenang-senang dan
mereka akan gentar pada hari penghukuman Mesir; sebab, sungguh, hari itu akan datang! 10 Beginilah firman
Tuhan ALLAH: Aku akan meniadakan kekayaan Mesir
dengan perantaraan Nebukadnezar, raja Babel. 11 Ia bersama bangsanya, yaitu yang paling ganas di antara bangsabangsa, akan dibawa untuk memusnahkan tanah itu dan
mereka akan menghunus pedang terhadap Mesir dan memenuhi tanah itu dengan orang-orang yang terbunuh. 12 Aku
akan mengeringkan anak-anak sungai Nil dan akan menyerahkan tanah itu dalam tangan orang-orang jahat dan memusnahkan tanah itu serta segala isinya dengan perantaraan orang-orang asing. Aku, TUHAN, yang mengatakannya. 13 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan membinasakan berhala-berhala dan meniadakan dewa-dewa dari
Memfis; dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir dan Aku akan menimbulkan ketakutan di sana. 14 Aku
akan memusnahkan Patros dan menimbulkan api di Soan
dan menjatuhkan hukuman atas Tebe. 15 Aku akan mencurahkan amarah-Ku atas Sin, benteng Mesir dan melenyapkan kekayaan Tebe. 16 Aku akan menimbulkan api
di Mesir, Sin akan gemetar dan Tebe akan direbut dan
tembok-temboknya akan dibongkar. 17 Teruna-teruna On
dan Pi-Beset akan mati rebah oleh pedang dan perempuanperempuan akan diangkut tertawan. 18 Di Tahpanhes hari
akan menjadi gelap pada saat Aku mematahkan kekuasaan Mesir di sana dan kecongkakannya, yang ditimbulkan
kekuatannya, berakhir. Kota itu akan ditutupi oleh awan
dan anak-anaknya perempuan akan diangkut tertawan. 19 Dan
Aku akan menjatuhkan hukuman atas Mesir dan mereka
akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.” 20 Pada tahun
kesebelas, dalam bulan pertama, pada tanggal tujuh bulan
itu, datanglah firman TUHAN kepadaku: 21 ”Hai anak manusia, Aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun,
Datanglah firman TUHAN kepadaku: 2 ”Hai anak
raja Mesir, dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya
manusia, bernubuatlah dan katakanlah: Beginilah firman
sembuh
kembali, tidak ada yang memasang pembalut suTuhan ALLAH: Merataplah: Aduh, hari itu! 3 Hari itu supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. 22 Oleh
dah dekat, hari TUHAN sudah dekat, hari dengan awan
sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku
gelap; itu adalah saat bangsa-bangsa. 4 Pedang datang
menjadi lawan Firaun, raja Mesir, dan Aku akan memaatas Mesir dan Etiopia akan gemetar pada saat berebahan
tahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang
orang-orang yang mati terbunuh di Mesir dan kekayaansudah patah, dan Aku akan menjatuhkan pedang dari tanya dilarikan dan dasar-dasarnya terbongkar. 5 Orang Etingannya. 23 Aku akan menyerakkan orang Mesir di anopia, Put, Lud, seluruh tanah Arab, Libia dan orang-orang
tara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke sedari negeri yang bersekutu dengan mereka akan mati remua negeri. 24 Aku akan menguatkan tangan raja Babel
6
bah oleh pedang bersama mereka. Beginilah firman TUHAN:
dan akan memberikan pedang-Ku dalam tangannya, teOrang-orang yang mendukung Mesir akan mati rebah, dan
tapi Aku akan mematahkan tangan Firaun dan ia akan
kecongkakan Mesir yang ditimbulkan kekuatannya akan
merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka
patah. Dari Migdol sampai Siene mereka mati rebah oleh
berat. 25 Ya, Aku akan menguatkan tangan raja Babel, te7
pedang, demikianlah firman Tuhan ALLAH. Ia akan ditapi tangan raja Firaun akan jatuh terkulai. Dan mereka
musnahkan di tengah negeri-negeri yang sudah sunyi sepi
akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada saat Aku
dan kota-kotanya termasuk kota-kota yang sudah runtuh.
memberikan pedang-Ku dalam tangan raja Babel dan ia
8
Maka mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN,
mengacungkannya melawan tanah Mesir. 26 Aku akan mepada saat Aku menimbulkan api di Mesir sehingga senyerakkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan mengmua orang yang membantunya dimusnahkan. 9 Pada hari
hamburkan mereka ke semua negeri. Dan mereka akan
itu utusan-utusan-Ku akan berangkat dengan cepat-cepat
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mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”
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Pada tahun kesebelas, dalam bulan yang ketiga, pada
tanggal satu bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku: 2 ”Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun,
raja Mesir dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya: Di dalam kebesaranmu siapakah yang dapat menyamai engkau? 3 Lihat, Aku menyamakan engkau dengan
pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok
dan daun yang rumpun sekali; tumbuhnya sangat tinggi,
puncaknya sampai ke langit. 4 Sungai-sungai membuatnya besar samudera raya membuatnya meninggi; itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu; dan
menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di
padang. 5 Maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang; ranting-rantingnya menjadi banyak,
cabang-cabangnya menjadi panjang lantaran air yang melimpah datang. 6 Pada rantingnya diam bersarang segala
burung yang di udara, di bawah cabangnya segala binatang di hutan, melahirkan anaknya; dan semuanya bangsa
besar duduk bernaung di bawahnya. 7 Ia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang-panjang; karena
akarnya julur-jalar sampai di air yang berlimpah-limpah.
8
Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya, juga pohon sanobar tidak akan dapat
menyamai ranting-rantingnya, dan pohon berangan tidak
dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala
pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. 9 Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya
yang sangat rapat. Di taman Eden, di taman Allah segala pohon cemburu padanya. 10 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena ia tumbuh tinggi
dan puncaknya menjulang sampai ke langit dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, 11 maka Aku telah
menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di
antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya; Aku menghalau dia. 12 Orangorang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsabangsa, akan menebang dia dan membiarkannya; di atas
gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabangnya
berjatuhan dan di semua alur sungai negeri itu rantingrantingnya berpatahan dan semua bangsa di bumi pergi
lari dari naungannya dan membiarkan dia. 13 Di atas batangnya yang roboh itu berhinggapan segala burung di
udara dan di antara cabang-cabangnya diam segala binatang di hutan. 14 Semuanya ini terjadi supaya segala
pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya dan
puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit dan supaya
pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak
air, jangan tetap berdiri di dalam kecongkakannya; sebab
mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. 15 Beginilah firman

Tuhan ALLAH: Pada hari ia turun ke dunia orang mati,
Aku membuat samudera raya berkabung karena dia. Aku
mengempang sungai-sungainya, sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena dia Aku membuat gunung Libanon
berpakaian kabung dan membuat segala pohon di hutan
layu lesu. 16 Mendengar derum kejatuhannya Aku membuat bangsa-bangsa gemetar, pada saat Aku menurunkan
dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dan segala pohon taman Eden akan
merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon
yang terpilih dan yang terindah dari Libanon, yang menghisap banyak air. 17 Mereka juga turun bersama dia ke
dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka yang bernaung di bawahnya
di tengah bangsa-bangsa mati juga. 18 Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di
taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama
pohon-pohon di taman Eden dan engkau telentang di tengah orang-orang yang tak bersunat bersama orang-orang
yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun dengan
semua khalayak ramai yang mengikutinya, demikianlah
firman Tuhan ALLAH.”
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Pada tahun kedua belas, dalam bulan yang kedua belas, pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman TUHAN
kepadaku: 2 ”Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan
mengenai Firaun, raja Mesir dan katakanlah kepadanya:
Engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa. Tetapi engkau seperti buaya di laut;
sungai-sungaimu kaubuat berbuih, engkau mengeruhkan
airnya dengan kaki dan menggelompar dalam lumpur sungainya. 3 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsabangsa yang banyak, dan mengangkat engkau di dalam
pukat-Ku. 4 Kuhempaskan engkau ke tanah, Kulemparkan
engkau ke padang. Dan ke atasmu Kusuruh hinggap segala burung di udara, dengan dagingmu Kukenyangkan
binatang-binatang seluruh bumi. 5 Dagingmu Kubiarkan
berhamburan di atas pegunungan, lembah-lembah Aku
penuhi dengan bangkai-bangkaimu. 6 Bumi Kuberi minum darahmu yang mengalir, ya, juga gunung-gunung;
dan alur-alur sungai akan penuh dengannya. 7 Waktu Aku
membinasakan engkau, langit akan Kututup dan bintangnya Kubuat berkabut. Matahari Kututup dengan awan
dan bulan, cahayanya tak disinarkan. 8 Semua yang bersinar di langit akan Kugelapkan demi engkau. Kegelapan
Kudatangkan atas tanahmu, demikianlah firman Tuhan
ALLAH. 9 Aku menggelisahkan hati banyak bangsa, kalau
Aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsabangsa, ke negeri-negeri yang belum kamu kenal. 10 Aku
akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau, dan
raja-rajanya akan menggigil melihatmu, kalau Aku menetaknetakkan pedang-Ku di hadapan mereka. Mereka akan
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gentar, terus-menerus, masing-masing demi hidupnya, pada yang mati terbunuh. 26 Di situ Mesekh dan Tubal dengan
hari kesudahanmu. 11 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH:seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya; mePedang raja Babel akan datang atasmu. 12 Aku akan mem- reka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbuat khalayak pengikutmu berebahan oleh pedang para bunuh oleh pedang, sebab mereka menimbulkan ketakutan
pahlawan, semuanya yang terganas di antara bangsa-bangsa. di dunia orang-orang hidup. 27 Mereka tidak dibaringkan
Kecongkakan Mesir akan dipatahkan dan khalayak pengi- bersama pahlawan-pahlawan yang mati rebah pada zaman
kutnya semua dipunahkan. 13 Semua binatangnya akan dahulu, yang turun ke dunia orang mati bersama segala
Kubinasakan dari tepi sungai-sungai besar; kaki manusia senjata perangnya dan yang pedang-pedangnya ditaruh
tidak lagi mengeruhkannya dan di dalamnya tiada hewan orang di bawah kepalanya serta perisai-perisainya terlemenggelompar. 14 Maka airnya akan Kujernihkan, sungai- tak di atas tulang-tulangnya; sebab ketakutan terhadap
sungainya akan Kubuat mengalir seperti minyak, demikia- pahlawan-pahlawan itu meliputi dunia orang-orang hidup.
nlah firman Tuhan ALLAH. 15 Pada saat Mesir Kujadikan 28 Engkau akan telentang di tengah orang-orang yang tidak
sunyi sepi, juga habis dilenyapkan segala isi negeri dan se- bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh
mua penduduknya habis Kumusnahkan, mereka akan tahu pedang. 29 Di situ Edom, raja-rajanya dan semua pemimbahwa Akulah TUHAN. 16 Inilah ratapan yang seharus- pinnya, yang ditempatkan dekat orang-orang yang mati
nya dinyanyikan; kaum perempuan bangsa-bangsa akan terbunuh oleh pedang, walaupun mereka kuat; mereka dimenyanyikannya; mereka akan menyanyikannya atas Me- baringkan dekat orang-orang yang tidak disunat dan desir dan atas seluruh rakyatnya yang banyak, demikianlah kat orang-orang yang turun ke liang kubur. 30 Di situ
firman Tuhan ALLAH.” 17 Pada tahun kedua belas, dalam pemimpin-pemimpin dari utara, semuanya mereka, dan
bulan pertama, pada tanggal lima belas bulan itu, data- semua orang Sidon, yang dengan malu turun dekat orangnglah firman TUHAN kepadaku: 18 ”Hai anak manusia, orang yang mati terbunuh, walaupun dengan kekuatannya
perdengarkanlah suatu ratapan--engkau bersama kaum per- mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka;
empuan bangsa-bangsa yang hebat--mengenai khalayak ra- mereka dibaringkan tanpa disunat dekat orang-orang yang
mai di Mesir dan turunkanlah mereka ke bumi yang pa- mati terbunuh oleh pedang dan mereka menanggung noling bawah menjumpai mereka yang telah turun ke liang danya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur.
kubur. 19 Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunlah 31 Firaun akan melihat mereka semuanya dan ia akan medan berbaringlah bersama orang-orang yang tidak bersu- rasa terhibur dengan nasib khalayak ramai yang mengikunat! 20 Mereka akan rebah di tengah orang-orang yang tinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh
mati terbunuh oleh pedang dan seluruh rakyatnya yang tentaranya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 32 Oleh kabanyak akan telentang bersama dia. 21 Orang-orang berku- rena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hiasa yang gagah perkasa beserta pembantu-pembantunya dup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tiakan berbicara mengenai dia dari tengah dunia orang mati: dak disunat, dekat orang yang mati terbunuh oleh pedang.
Mereka telah turun dan telentang, orang-orang yang ti- Firaun dengan seluruh khalayak ramai yang mengikutinya,
dak bersunat itu, yang mati terbunuh oleh pedang. 22 Di demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
situ Asyur dengan semua sekutunya, sekelilingnya terdapat kuburnya; mereka semuanya mati terbunuh, rebah
Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 2 ”Hai
oleh pedang. 23 Kuburnya ditentukan pada bagian yang
anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu seterdalam dari liang dan kumpulan pengikutnya terdapat
bangsa dan katakanlah kepada mereka: Kalau Aku mendasekeliling kuburnya; mereka semuanya mati terbunuh, retangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu
bah oleh pedang, yaitu yang menimbulkan ketakutan di
mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan
dunia orang-orang hidup. 24 Di situ Elam dan sekeliling
dia menjadi penjaganya 3 dan penjaga ini melihat pedang
kuburnya seluruh rakyatnya yang banyak; mereka semuaitu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk
nya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang tanpa
memperingatkan bangsanya, 4 kalau ada seorang yang medisunat turun ke bumi yang paling bawah, yang dari pimang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau
haknya menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidiperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia didup. Mereka menanggung nodanya bersama orang-orang
habiskan,
darahnya tertimpa kepadanya sendiri. 5 Ia menyang turun ke liang kubur. 25 Di tengah orang-orang yang
dengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan,
mati terbunuh disediakan tempat tidur baginya dengan sedarahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau dipeluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya; mereka
ringatkan, ia menyelamatkan nyawanya. 6 Sebaliknya pensemuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh
jaga, yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup
oleh pedang. Oleh sebab ketakutan terhadap mereka susangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sedah ditimbulkan di dunia orang-orang hidup, dan mereka
hingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara memenanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke
reka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya,
liang kubur; mereka ditempatkan di tengah orang-orang
tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nya-
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wanya dari penjaga itu. 7 Dan engkau anak manusia, Aku sudah ditaklukkan!” 22 Maka kekuasaan TUHAN meliputi
menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bi- aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput
lamana engkau mendengar sesuatu firman dari pada-Ku, itu dan TUHAN membuka mulutku pada saat menjelang
peringatkanlah mereka demi nama-Ku. 8 Kalau Aku ber- kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mufirman kepada orang jahat: Hai orang jahat, engkau pasti lutku sudah terbuka dan aku tidak bisu lagi. 23 Lalu damati! --dan engkau tidak berkata apa-apa untuk mempe- tanglah firman TUHAN kepadaku: 24 ”Hai anak manusia,
ringatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini,
orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi Aku yaitu yang di tanah Israel, berkata begini: Abraham adaakan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari lah seorang diri, tatkala ia mendapat tanah ini menjadi
padamu. 9 Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang miliknya, tetapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kejahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia ti- pada kita menjadi milik. 25 Oleh karena itu katakanlah
dak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, te- kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Kamu
tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. 10 Dan eng- makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kekau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel: Kamu pada berhala-berhalamu dan kamu menumpahkan darahberkata begini: Pelanggaran kami dan dosa kami sudah -apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? 26 Kamu
tertanggung atas kami dan karena itu kami hancur; bagai- bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian dan
manakah kami dapat tetap hidup? 11 Katakanlah kepada masing-masing mencemari isteri sesamanya--apakah kamu
mereka: Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan akan tetap memiliki tanah ini? 27 Katakanlah begini keALLAH, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, pada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH. Demi Aku
melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhanitu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, berto- reruntuhan akan mati rebah oleh pedang, dan orang-orang
batlah dari hidupmu yang jahat itu! Mengapakah kamu yang di padang akan Kuberikan kepada binatang liar menakan mati, hai kaum Israel? 12 Dan engkau anak manu- jadi makanannya dan orang-orang yang di dalam kubu dan
sia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa: Kebe- gua akan mati kena sampar. 28 Tanah ini akan Kubuat
naran orang benar tidak menyelamatkan dia, pada waktu musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya, yang ditimia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat ti- bulkan kekuatannya, akan berakhir; gunung-gunung Israel
dak menyebabkan dia tersandung, pada waktu ia berto- akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorangpun berani
bat dari kejahatannya; dan orang benar tidak dapat hi- melintasinya. 29 Dan mereka akan mengetahui bahwa Akudup karena kebenarannya, pada waktu ia berbuat dosa. lah TUHAN, pada saat Aku membuat tanah ini musnah
13
Kalau Aku berfirman kepada orang benar: Engkau pasti dan sunyi sepi, oleh karena semua perbuatan-perbuatan
hidup! --tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia ber- mereka yang keji, yang mereka lakukan. 30 Dan engkau
buat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap
tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam ke- mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumahcurangan yang diperbuatnya. 14 Kalau Aku berfirman ke- rumah dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada
pada orang jahat: Engkau pasti mati! --tetapi ia berto- temannya. Silakan datang dan dengar, apa yang difirbat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, mankan oleh TUHAN! 31 Dan mereka datang kepadamu
15
orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia mem- seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan bagai umat-Ku, mereka mendengar apa yang kauucapkan,
yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, tetapi mereka tidak melakukannya; mulutnya penuh deia pasti hidup, ia tidak akan mati. 16 Semua dosa yang ngan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar
diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi; ia sudah mela- keuntungan yang haram. 32 Sungguh, engkau bagi mereka
kukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. 17 Tetapiseperti seorang yang melagukan syair cinta kasih dengan
teman-temanmu sebangsa berkata: Tindakan Tuhan ti- suara yang merdu, dan yang pandai main kecapi; mereka
dak tepat! Padahal tindakan mereka yang tidak tepat. mendengar apa yang kauucapkan, tetapi mereka sama se18
Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan me- kali tidak melakukannya. 33 Kalau hal itu datang--dan
lakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. 19 Sebaliknya, sungguh akan datang! --mereka akan mengetahui bahwa
kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia me- seorang nabi ada di tengah-tengah mereka.”
lakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena
itu. 20 Tetapi kamu berkata: Tindakan Tuhan tidak teLalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 2 ”Hai
pat! Aku akan menghakimi kamu, masing-masing menuanak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Isrut kelakuannya, hai kaum Israel.” 21 Pada tahun keseberael, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada
las sesudah pembuangan kami, dalam bulan yang kesepugembala-gembala itu: Beginilah firman Tuhan ALLAH:
luh, pada tanggal lima bulan itu, datanglah kepadaku seoCelakalah gembala-gembala Israel, yang menggembalakan
rang yang terluput dari Yerusalem dan berkata: ”Kota itu
dirinya sendiri! Bukankah domba-domba yang seharusnya
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digembalakan oleh gembala-gembala itu? 3 Kamu menik- domba-domba-Ku, beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang ge- guh, Aku akan menjadi hakim di antara domba dengan
muk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri ti- domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan.
dak kamu gembalakan. 4 Yang lemah tidak kamu kuatkan, 18 Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan
yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injakyang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Bekamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan ke- lum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti
kerasan dan kekejaman. 5 Dengan demikian mereka berse- pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu?
rak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi 19 Apakah domba-domba-Ku seharusnya memakan rumput
makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-domba- yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang
Ku berserak 6 dan tersesat di semua gunung dan di semua sudah dikeruhkan kakimu? 20 Oleh sebab itu, beginilah
bukit yang tinggi; ya, di seluruh tanah itu domba-domba- firman Tuhan ALLAH terhadap mereka. Dengan sesungKu berserak, tanpa seorangpun yang memperhatikan atau guhnya Aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba
yang mencarinya. 7 Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, yang gemuk dengan domba yang kurus; 21 oleh karena sedengarlah firman TUHAN: 8 Demi Aku yang hidup, demi- mua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bakianlah firman Tuhan ALLAH, sesungguhnya oleh karena humu serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu
domba-domba-Ku menjadi mangsa dan menjadi makanan menghalau mereka ke luar kandang, 22 maka Aku akan mebagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggemba- nolong domba-domba-Ku, supaya mereka jangan lagi menlakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembala-Ku tidak jadi mangsa dan Aku akan menjadi hakim di antara domba
memperhatikan domba-domba-Ku, melainkan mereka itu dengan domba. 23 Aku akan mengangkat satu orang gemmenggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-domba-Ku bala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu
tidak digembalakannya-- 9 oleh karena itu, hai gembala- Daud, hamba-Ku; dia akan menggembalakan mereka, dan
gembala, dengarlah firman TUHAN: 10 Beginilah firman menjadi gembalanya. 24 Dan Aku, TUHAN, akan menTuhan ALLAH: Aku sendiri akan menjadi lawan gembala- jadi Allah mereka serta hamba-Ku Daud menjadi raja di
gembala itu dan Aku akan menuntut kembali domba-domba- tengah-tengah mereka. Aku, TUHAN, yang mengatakanKu dari mereka dan akan memberhentikan mereka meng- nya. 25 Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan
gembalakan domba-domba-Ku. Gembala-gembala itu ti- mereka dan Aku akan meniadakan binatang buas dari tadak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri; Aku nah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun
akan melepaskan domba-domba-Ku dari mulut mereka, se- dengan aman tenteram dan dapat tidur di hutan-hutan.
hingga tidak terus lagi menjadi makanannya. 11 Sebab be- 26 Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar
ginilah firman Tuhan ALLAH: Dengan sesungguhnya Aku gunung-Ku menjadi berkat; Aku akan menurunkan hujan
sendiri akan memperhatikan domba-domba-Ku dan akan pada waktunya; itu adalah hujan yang membawa berkat.
mencarinya. 12 Seperti seorang gembala mencari domba- 27 Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan domba- nah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman
nya, begitulah Aku akan mencari domba-domba-Ku dan tenteram di tanahnya. Mereka akan mengetahui, bahwa
Aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, ke Akulah TUHAN, pada saat Aku mematahkan kayu kuk
mana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari ke- mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang
gelapan. 13 Aku akan membawa mereka keluar dari tengah memperbudak mereka. 28 Mereka tidak lagi menjadi jabangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri rahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar tidak akan medan membawa mereka ke tanahnya; Aku akan menggem- nerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman
balakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur tenteram dengan tidak dikejutkan oleh apapun. 29 Aku
sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan,
itu. 14 Di padang rumput yang baik akan Kugembalakan sehingga di tanah itu tidak seorangpun akan mati kelamereka dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi di si- paran dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditulah tempat penggembalaannya; di sana di tempat peng- timbulkan bangsa-bangsa. 30 Dan mereka akan mengetagembalaan yang baik mereka akan berbaring dan rumput hui bahwa Aku, TUHAN, Allah mereka, menyertai mereka
yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung dan mereka, kaum Israel, adalah umat-Ku, demikianlah
Israel. 15 Aku sendiri akan menggembalakan domba-domba- firman Tuhan ALLAH. 31 Kamu adalah domba-domba-Ku,
Ku dan Aku akan membiarkan mereka berbaring, demi- domba gembalaan-Ku, dan Aku adalah Allahmu, demikikianlah firman Tuhan ALLAH. 16 Yang hilang akan Ku- anlah firman Tuhan ALLAH.”
cari, yang tersesat akan Kubawa pulang, yang luka akan
Kubalut, yang sakit akan Kukuatkan, serta yang gemuk
Datanglah firman TUHAN kepadaku: 2 ”Hai anak
dan yang kuat akan Kulindungi; Aku akan menggembamanusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir,
lakan mereka sebagaimana seharusnya. 17 Dan hai kamu
bernubuatlah melawan dia 3 dan katakanlah kepadanya:

35

611
Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan menjadi lawa- sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu
nmu, hai pegunungan Seir dan Aku akan mengacungkan sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi
tangan-Ku melawanmu dan akan menjadikan engkau mus- milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi
nah dan sunyi sepi. 4 Aku akan menjadikan kota-kotamu buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan, 4 oleh kareruntuhan dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau rena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan
akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. 5 Oleh karena ALLAH kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada
dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun- alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhantemurun dan engkau membiarkan orang Israel menjadi reruntuhan yang sunyi sepi dan kepada kota-kota yang sumakanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya dah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan oloktiba untuk penghakiman terakhir, 6 oleh sebab itu, demi olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya; 5 oleh
Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku karena itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku pasti
akan menjadikan engkau darah dan darah akan mengejar berfirman dalam api cemburuan-Ku melawan sisa bangsaengkau; oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahdarah, maka darah akan mengejar engkau. 7 Aku akan Ku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa
menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi dan penghinaan, sehingga tanah-Ku itu dimilikinya dan dapat
melenyapkan dari padanya orang-orang yang lalu lalang. habis dijarah. 6 Oleh karena itu bernubuatlah mengenai
8
Aku akan memenuhi juga pegunungannya dengan orang- tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan
orang yang mati terbunuh. Di bukit-bukitmu, di lembah- bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah:
lembahmu dan alur-alur sungaimu akan berebahan orang- Beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku berfirman
orang yang mati terbunuh oleh pedang. 9 Aku akan menja- dalam amarah cemburuan-Ku, oleh karena kamu sudah
dikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya dan kota- menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. 7 Oleh
kotamu tidak akan didiami lagi. Dan kamu akan menge- sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku bersumtahui bahwa Akulah TUHAN. 10 Oleh sebab engkau meng- pah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti
atakan: Kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan men- akan menanggung noda mereka. 8 Maka kamu, gunungjadi milikku dan kita akan memilikinya--sebetulnya TUHAN gunung Israel, akan bertunas kembali dan akan memberi
ada di situ-- 11 oleh sebab itu, demi Aku yang hidup, demi- buah untuk umat-Ku Israel, sebab mereka akan segera
kianlah firman Tuhan ALLAH, Aku akan memperlakukan kembali. 9 Hati-Ku akan baik kembali dan Aku akan berengkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam mur- paling kepadamu dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi.
kamu dan cemburumu, yang timbul dari kebencianmu ter- 10 Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu sehadap mereka; dan Aku akan menyatakan diri kepadamu genap kaum Israel dalam keseluruhannya; kota-kota akan
pada saat Aku menghakimi engkau. 12 Dan engkau akan didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun
mengetahui bahwa Aku, TUHAN, mendengar segala penis- kembali. 11 Aku akan membuat manusia dan binatang bataanmu yang kauucapkan melawan gunung-gunung Israel nyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan
yang demikian: Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi beranak cucu dan Aku akan membuat kamu didiami kemsepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. bali seperti keadaan semula dan akan berbuat baik kepa13
Dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap damu lebih dari pada keadaan dahulu. Dan kamu akan
Aku di dalam ucapanmu dan banyak sekali kata-katamu mengetahui bahwa Akulah TUHAN. 12 Aku akan memterhadap Aku. Aku mendengarnya. 14 Beginilah firman buat manusia lalu-lalang di atasmu yaitu umat-Ku Israel;
Tuhan ALLAH: Seluruh bumi akan bersukacita pada saat mereka akan menduduki engkau dan engkau akan menAku menjadikan engkau sunyi sepi. 15 Seperti engkau ber- jadi milik pusaka mereka dan engkau tidak lagi terus mesukacita mengenai milik pusaka kaum Israel, yang sudah munahkan mereka. 13 Beginilah firman Tuhan ALLAH:
menjadi sunyi sepi, demikianlah akan Kulakukan terha- Oleh karena orang berkata tentangmu: Engkau memakan
dap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pe- orang dan engkau memunahkan bangsamu-- 14 oleh karena
gunungan Seir dan engkau, segenap Edom dalam keselu- itu engkau tidak akan makan orang lagi dan tidak akan
ruhanmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah memunahkan bangsamu lagi, demikianlah firman Tuhan
TUHAN.”
ALLAH. 15 Aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau dan engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa”Hai engkau, anak manusia, bernubuatlah mengebangsa dan tidak lagi memunahkan bangsamu, demikianai gunung-gunung Israel dan katakanlah: Hai gunungnlah firman Tuhan ALLAH.” 16 Kemudian datanglah firman
2
gunung Israel, dengarlah firman TUHAN! Beginilah firman
TUHAN kepadaku: 17 ”Hai anak manusia, waktu kaum IsTuhan ALLAH: Oleh karena musuh itu berkata mengenai
rael tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dekamu: Syukur! Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menngan tingkah laku mereka; kelakuan mereka sama seperti
3
jadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan kacemar kain di hadapan-Ku. 18 Maka Aku mencurahkan
takan: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena, ya
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amarah-Ku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas dari pamereka di tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan de- damu. 35 Sebaliknya mereka akan berkata: Tanah ini yang
ngan berhala-berhala mereka. 19 Aku menghamburkan me- sudah lama tinggal tandus menjadi seperti taman Eden
reka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak- dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi sepi dan musserak di semua negeri, Aku menghakimi mereka selaras de- nah, sekarang didiami dan menjadi kubu. 36 Dan bangsangan tingkah lakunya. 20 Di mana saja mereka datang di bangsa yang tertinggal, yang ada di sekitarmu akan mengetengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan nama-Ku yang tahui, bahwa Akulah TUHAN, yang membangun kembali
kudus, dalam hal orang menyindir mereka: Katanya me- yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah
reka umat TUHAN, tetapi mereka harus keluar dari tanah- tandus. Aku, TUHAN, yang mengatakannya dan akan
Nya. 21 Aku merasa sakit hati karena nama-Ku yang ku- membuatnya. 37 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Dalam
dus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa- hal ini juga Aku menginginkan, supaya kaum Israel mebangsa, di mana mereka datang. 22 Oleh karena itu kataka- minta dari pada-Ku apa yang hendak Kulakukan bagi menlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: reka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan maBukan karena kamu Aku bertindak, hai kaum Israel, te- nusia. 38 Seperti domba-domba persembahan kudus, dan
tapi karena nama-Ku yang kudus yang kamu najiskan di seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu
tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. 23 Aku akan perayaannya, begitulah kota-kota yang sudah runtuh pemenguduskan nama-Ku yang besar yang sudah dinajiskan nuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan
di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah- mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”
tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa
Akulah TUHAN, demikianlah firman Tuhan ALLAH, maLalu kekuasaan TUHAN meliputi aku dan Ia memnakala Aku menunjukkan kekudusan-Ku kepadamu di habawa aku ke luar dengan perantaraan Roh-Nya dan me24
dapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari
nempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini
antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari sepenuh dengan tulang-tulang. 2 Ia membawa aku melihat
mua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu.
tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh, amat
25
Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan
banyak bertaburan di lembah itu; lihat, tulang-tulang itu
mentahirkan kamu; dari segala kenajisanmu dan dari seamat kering. 3 Lalu Ia berfirman kepadaku: ”Hai anak ma26
mua berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan kamu. Kamu
nusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?”
akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di daAku menjawab: ”Ya Tuhan ALLAH, Engkaulah yang menglam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu
etahui!” 4 Lalu firman-Nya kepadaku: ”Bernubuatlah menghati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat.
enai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya: Hai tulang27
Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu dan
tulang yang kering, dengarlah firman TUHAN! 5 Beginilah
Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanfirman Tuhan ALLAH kepada tulang-tulang ini: Aku memKu dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan
beri nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kemmelakukannya. 28 Dan kamu akan diam di dalam negeri
bali. 6 Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumyang telah Kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu
buhkan daging padamu, Aku akan menutupi kamu dengan
akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu.
kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu
29
Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisahidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akunmu dan Aku akan menumbuhkan gandum serta memperlah TUHAN.” 7 Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan
banyaknya, dan Aku tidak lagi mendatangkan kelaparan
kepadaku; dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaatasmu. 30 Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu
ranlah suara, sungguh, suatu suara berderak-derak, dan
dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menangtulang-tulang itu bertemu satu sama lain. 8 Sedang aku
gung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. 31 Dan
mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumkamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat
buh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka
dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik dan kamu
belum bernafas. 9 Maka firman-Nya kepadaku: ”Bernuakan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahanbuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak
kesalahanmu dan perbuatan-perbuata yang keji. 32 Bukan
manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu: Begikarena kamu Aku bertindak, demikianlah firman Tuhan
nilah firman Tuhan ALLAH: Hai nafas hidup, datanglah
ALLAH, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah
dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam
kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel.
orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kem33
Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada hari Aku menbali.” 10 Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan-Nya ketahirkan kamu dari segala kesalahanmu, Aku akan mempadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka,
buat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan
sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kaakan dibangun kembali. 34 Tanah yang sudah lama tingkinya, suatu tentara yang sangat besar. 11 Firman-Nya
gal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi
kepadaku: ”Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah se-
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luruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan: untuk selama-lamanya. 26 Aku akan mengadakan perjanTulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengha- jian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanrapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. 12 Oleh se- jian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati
bab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka: Begini- mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan
lah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku membuka kubur- tempat kudus-Ku di tengah-tengah mereka untuk selamakuburmu dan membangkitkan kamu, hai umat-Ku, dari lamanya. 27 Tempat kediaman-Kupun akan ada pada medalamnya, dan Aku akan membawa kamu ke tanah Israel. reka dan Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan
13
Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada menjadi umat-Ku. 28 Maka bangsa-bangsa akan mengesaat Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan tahui bahwa Aku, TUHAN, menguduskan Israel, pada
kamu, hai umat-Ku, dari dalamnya. 14 Aku akan membe- waktu tempat kudus-Ku berada di tengah-tengah mereka
rikan Roh-Ku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali untuk selama-lamanya.”
dan Aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan
kamu akan mengetahui bahwa Aku, TUHAN, yang mengaDatanglah firman TUHAN kepadaku: 2 ”Hai anak
takannya dan membuatnya, demikianlah firman TUHAN.”
manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Ma15
Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku: 16 ”Hai
gog, yaitu raja agung negeri Mesekh dan Tubal dan bernuengkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis
buatlah melawan dia 3 dan katakanlah: Beginilah firman
di atasnya: Untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang
Tuhan ALLAH: Lihat, Aku akan menjadi lawanmu, hai
bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang
Gog raja agung negeri Mesekh dan Tubal. 4 Aku akan melain dan tulis di atasnya: Untuk Yusuf--papan Efraim--dan
narik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu
seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. 17 Gabungkanlah
dan membawa engkau ke luar beserta seluruh tentaramu,
keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi
yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, su18
Maka kalau teman-teman sesatu dalam tanganmu.
atu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kebangsamu bertanya kepadamu: Tidakkah engkau bersedia
cil dan semuanya berpedang di tangannya. 5 Orang Per19
memberitahukan kepada kami, apa artinya ini-- katakanlah
sia, Etiopia, dan Put menyertai mereka dan semuanya dekepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku
ngan perisai dan ketopong; 6 orang Gomer dengan seluruh
mengambil papan Yusuf--yang dalam tangan Efraim--beserta
bala tentaranya, Bet-Togarma dari utara sekali dengan
suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia dan menggaseluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engbungkannya dengan papan Yehuda dan Aku akan menjakau. 7 Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua
dikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu
kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engdalam tangan-Ku. 20 Dan sedang engkau memegang papankau dan jadilah pelindung bagi mereka. 8 Sesudah waktu
papan yang kautulisi itu dalam tanganmu di hadapan meyang
lama sekali engkau akan mendapat perintah; pada
reka, 21 katakanlah kepadanya: Beginilah firman Tuhan
hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah neALLAH: Sungguh, Aku menjemput orang Israel dari tegeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perngah bangsa-bangsa, ke mana mereka pergi; Aku akan
ang, dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari
mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan memtengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Isbawa mereka ke tanah mereka. 22 Aku akan menjadikan
rael yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini temereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung
lah dibawa ke luar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka
Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya; mesemuanya diam dengan aman tenteram. 9 Engkau muncul
reka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi
seperti angin badai dan datang seperti awan yang menumenjadi dua kerajaan. 23 Mereka tidak lagi menajiskan
tupi seluruh bumi, engkau beserta seluruh bala tentaramu
dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa medan banyak bangsa menyertai engkau. 10 Beginilah firman
reka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran meTuhan ALLAH: Pada hari itu timbullah niat dalam hareka. Tetapi Aku akan melepaskan mereka dari segala petimu dan engkau membuat rancangan jahat. 11 Engkau
nyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa,
berkata: Aku akan bangkit bergerak menyerang tanah
dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi
yang
kota-kotanya tanpa tembok dan akan mendatangi
umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahnya. 24 Maka hambaorang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan
Ku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya
aman tenteram; mereka semuanya diam tanpa tembok
akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup meatau palang atau pintu gerbang. 12 Engkau bermaksud
nurut peraturan-peraturan-Ku dan melakukan ketetapanuntuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tangaketetapan-Ku dengan setia. 25 Mereka akan tinggal di tanmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami
nah yang Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub, di mana
kembali dan menyerang umat-Ku yang dikumpulkan dari
nenek moyang mereka tinggal, ya, mereka, anak-anak metengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak
reka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk
dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi. 13 Negeri
selama-lamanya dan hamba-Ku Daud menjadi raja mereka
Syeba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, ne-
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geri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata bangsa-bangsa yang menyertai engkau; dan engkau akan
kepadamu: Apakah engkau datang untuk merampas dan Kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis
mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk meng- dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya.
angkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta 5 Engkau akan rebah di padang, sebab Aku yang mengatabenda dan untuk melakukan perampasan yang hebat se- kannya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 6 Aku mendakali? 14 Sebab itu, bernubuatlah, hai anak manusia dan tangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang
katakanlah kepada Gog: Beginilah firman Tuhan ALLAH: diam di daerah pesisir dengan aman tenteram, dan mereka
Ketika umat-Ku Israel sedang diam dengan aman tente- akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. 7 Dan Aku akan
ram, pada waktu itulah engkau akan bergerak 15 dan da- menyatakan nama-Ku yang kudus di tengah-tengah umattang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan ba- Ku Israel dan Aku tidak lagi membiarkan nama-Ku yang
nyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetamengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu hui bahwa Akulah TUHAN, Yang Mahakudus di Israel.
pasukan yang kuat. 16 Engkau bangkit melawan umat-Ku 8 Sungguh, pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang suIsrael seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada dah Kufirmankan. 9 Dan yang diam di kota-kota Israel
hari yang terkemudian akan terjadi hal itu dan Aku akan akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua
membawa engkau untuk melawan tanah-Ku, supaya bangsa- perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar,
bangsa mengenal Aku, pada saat Aku menunjukkan kekudusanbusur dan panah, tongkat pemukul dan tombak, dan meKu kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. 17 Beginilah reka membakarnya selama tujuh tahun. 10 Mereka tidak
firman Tuhan ALLAH: Engkaulah itu tentang siapa Aku akan mengambil kayu dari hutan belukar atau membelah
sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan per- kayu api di hutan-hutan, sebab mereka akan menyalakan
antaraan hamba-hamba-Ku, yaitu nabi-nabi Israel, yang api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan mebertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa Aku rampas orang-orang yang merampas mereka dan menjarah
akan membawa engkau melawan umat-Ku. 18 Pada waktu orang-orang yang menjarah mereka, demikianlah firman
itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demi- Tuhan ALLAH. 11 Maka pada hari itu Aku akan membekianlah firman Tuhan ALLAH, amarah-Ku akan timbul. rikan kepada Gog suatu tempat, di mana ia akan dikubur
Dalam murka-Ku, 19 dalam cemburu-Ku dan dalam api di Israel, yaitu Lembah Penyeberangan di sebelah timur
kemurkaan-Ku Aku akan berfirman: Pada hari itu pasti dari laut dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang
terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. 20 Ikan- yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan seikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang mua khalayak ramai yang mengikutinya dan tempat itu
hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi dan akan disebut Lembah Khalayak Ramai Gog. 12 Kaum Issemua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat rael akan mengubur mereka selama tujuh bulan dengan
wajah-Ku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gu- maksud mentahirkan tanah itu. 13 Dan seluruh penduduk
nung akan longsor dan tiap tembok akan roboh ke tanah. negeri turut menguburnya dan hal itu menjadikan mereka
21
Dan Aku akan memanggil segala macam kekejutan ter- kenamaan pada hari Aku menyatakan kemuliaan-Ku, dehadap Gog, demikianlah firman Tuhan ALLAH, sehingga mikianlah firman Tuhan ALLAH. 14 Beberapa orang dikhupedang seorang akan memakan yang lain. 22 Aku akan suskan untuk terus-menerus menjelajahi seluruh tanah itu
menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah; Aku untuk mengubur orang-orang yang masih bergelimpangan
akan menurunkan hujan lebat, rambun, api dan hujan di atas tanah dengan maksud mentahirkannya. Sesudah
belerang ke atasnya dan ke atas tentaranya dan ke atas lewat yang tujuh bulan itu mereka akan memeriksa tanah
banyak bangsa yang menyertai dia. 23 Aku akan menun- itu. 15 Kalau mereka menjelajahinya dan seorang menjumjukkan kebesaran-Ku dan kekudusan-Ku dan menyatakan pai sepotong tulang manusia, maka ia harus meletakkan
diri-Ku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan me- batu di sampingnya sebagai tanda sampai tukang-tukang
reka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.
kubur menguburkannya di Lembah khalayak Ramai Gog.
16
--Dan ada juga nama kota Hamona--.Dengan demikian
mereka mentahirkan tanah itu. 17 Dan engkau, anak manuDan engkau, anak manusia, bernubuatlah melawan
sia, beginilah firman Tuhan ALLAH: Katakanlah kepada
Gog dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH:
segala jenis burung-burung dan segala binatang buas: BerLihat, Aku akan menjadi lawanmu, hai Gog raja agung
kumpullah kamu dan datanglah, berhimpunlah kamu dari
negeri Mesekh dan Tubal 2 dan Aku akan menarik dan
segala penjuru pada perjamuan korban yang Kuadakan
menuntun engkau dan Aku akan mendatangkan engkau
bagimu, yaitu suatu perjamuan korban yang besar di atas
dari utara sekali dan membawa engkau ke gunung-gunung
gunung-gunung Israel; kamu akan makan daging dan mi3
Israel. Aku akan memukul tangan kirimu sehingga bunum darah. 18 Daging para pahlawan akan kamu makan
surmu jatuh dan membuat panah-panahmu berjatuhan
dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum, medari tangan kananmu. 4 Di atas gunung-gunung Israel engreka semuanya ibarat domba jantan, anak domba, kamkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu beserta
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bing jantan dan lembu jantan, ternak gemukan dari Basan.
19
Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk pada perjamuan
korban yang Kuadakan bagimu. 20 Kamu akan menjadi
kenyang pada perjamuan-Ku dengan makanan: kuda dan
penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 21 Aku akan membuat kuasa kemuliaan-Ku berlaku atas bangsa-bangsa dan mereka
semua melihat hukuman yang akan Kujatuhkan dan melihat tangan-Ku yang akan memukul mereka. 22 Dan kaum
Israel akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allah mereka, mulai hari itu dan seterusnya. 23 Dan bangsa-bangsa
akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel
harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berobah setia terhadap Aku, Aku menyembunyikan wajah-Ku
terhadap mereka. Dan Aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya dan mereka semuanya mati
rebah oleh pedang. 24 Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka Kuperlakukan mereka dan Kusembunyikan
wajah-Ku terhadap mereka. 25 Oleh sebab itu beginilah
firman Tuhan ALLAH: Sekarang, Aku akan memulihkan
keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel
dan cemburu-Ku timbul untuk mempertahankan namaKu yang kudus. 26 Mereka akan melupakan noda mereka
dan segala ketidaksetiaan mereka, yang dilakukannya terhadap Aku, kalau mereka sudah diam kembali di tanah
mereka dengan aman tenteram dengan tidak dikejutkan
oleh apapun, 27 dan kalau Aku sudah membawa mereka
kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan
mereka dari tanah musuh-musuh mereka dan pada saat
Aku menunjukkan kekudusan-Ku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. 28 Dan mereka akan
mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allah mereka, yang
membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsabangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya
dan Aku tidak membiarkan seorangpun dari padanya tinggal di sana. 29 Aku tidak lagi menyembunyikan wajah-Ku
terhadap mereka, kalau Aku mencurahkan Roh-Ku ke atas
kaum Israel, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
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Dalam tahun kedua puluh lima sesudah pembuangan
kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal sepuluh
bulan itu, dalam tahun keempat belas sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan TUHAN meliputi
aku dan dibawa-Nya aku 2 dalam penglihatan-penglihatan
ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah
gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada
yang menyerupai bentuk kota. 3 Ke sanalah aku dibawaNya. Dan lihat, ada seorang yang kelihatan seperti tembaga dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur; dan ia berdiri di pintu gerbang. 4 Orang itu berbicara kepadaku: ”Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan

kepadamu; sebab untuk itulah engkau dibawa ke mari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kaulihat kepada kaum Israel.” 5 Lihat, di luar bangunan itu ada tembok, seluruh
keliling bangunan itu. Dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur, yang panjangnya enam hasta. --Hasta ini
setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa--.Ia mengukur tembok itu, tebalnya satu tongkat dan tingginya satu
tongkat. 6 Lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur dan menaiki tangganya, ia mengukur ambang
dari pintu gerbang itu: satu tongkat lebarnya. 7 Kemudian
ia mengukur kamar jaga: panjangnya satu tongkat dan lebarnya satu tongkat, dan jarak antara dua kamar jaga
adalah lima hasta. Dan ambang pintu gerbang sebelah
dalam yang dekat balai gerbang itu adalah satu tongkat.
8
Kemudian ia mengukur balai gerbang itu: delapan hasta
9
dan tiang temboknya dua hasta dan balai itu ada di sebelah dalam. 10 Mengenai kamar-kamar jaga yang di pintu
gerbang sebelah timur itu ada tiga kamar pada tiap sisi;
ketiga-tiganya sama ukurannya dan kedua tiang tembok
pada kedua sisi sama juga ukurannya. 11 Lalu ia mengukur
lobang pintu gerbang itu: lebarnya sebelah dalam adalah
sepuluh hasta, dan lebarnya sebelah luar tiga belas hasta.
12
Di bagian muka dari kamar-kamar jaga itu ada sekatan,
yang berukuran satu hasta dan demikian juga ukuran sekatan di sebelah yang lain. Dan ukuran kamar jaga itu
adalah enam hasta pada kedua belah pihak. 13 Lalu ia
mengukur pintu gerbang itu dari dinding belakang kamar
jaga yang satu sampai dinding belakang kamar jaga yang
lain, melalui kedua pintu sekatan itu: lebarnya dua puluh lima hasta. 14 Ia mengukur juga balai gerbang itu:
dua puluh hasta dan sekeliling balai gerbang itu adalah
pelataran. 15 Dari muka pintu gerbang luar sampai balai
gerbang sebelah dalam: lima puluh hasta. 16 Pada sekeliling pintu gerbang itu di bagian dalam ada jendela-jendela
dengan bidai, yaitu di kamar-kamar jaga dan pada tiangtiang tembok dan begitu juga pada balai gerbang. Dan
pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon
korma. 17 Lalu dibawanya aku ke pelataran luar, sungguh, sekeliling pelataran itu ada bilik-bilik, yang jumlahnya tiga puluh. Dan bilik-bilik itu dibangun di atas sebuah
lantai batu. 18 Dan lantai batu itu ada di samping pintupintu gerbang mengikuti panjangnya. Itulah lantai batu
bawah. 19 Kemudian ia mengukur lebar pelataran itu dari
sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar
pintu gerbang dalam: seratus hasta. Lalu ia berjalan di
depanku menuju ke utara 20 dan sungguh, ada pintu gerbang yang menghadap ke utara, yang termasuk pelataran
luar. Ia mengukur panjang dan lebarnya. 21 Kamar jaganya, tiga sebelah-menyebelah, tiang-tiang tembok dan
balai gerbangnya adalah seukuran dengan pintu gerbang
pertama: lima puluh hasta panjangnya dan lebarnya dua
puluh lima hasta. 22 Jendela-jendelanya, balai gerbangnya
dan gambar-gambar pohon kormanya seukuran juga de-
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ngan pintu gerbang yang menghadap ke timur. Orang da- nya di balai gerbang dan di sana orang membasuh korban
pat naik ke situ melalui tangga yang tujuh tingkat dan ba- bakaran. 39 Dalam balai gerbang itu ada dua meja sebelai gerbangnya ada sebelah dalam. 23 Di pelataran dalam lah sini dan dua meja sebelah sana, tempat menyembelih
ada sebuah pintu gerbang yang berhadapan dengan pintu korban bakaran, korban penghapus dosa dan korban pegerbang utara sama seperti halnya dengan pintu gerbang nebus salah. 40 Di samping kiri balai gerbang, di sebelah
timur; ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu ger- luar, ada dua meja, dan di samping kanan balai gerbang
bang: seratus hasta. 24 Kemudian ia membawa aku menuju itu juga dua meja. 41 Jadi di pintu gerbang itu ada emselatan, sungguh, ada sebuah pintu gerbang yang mengha- pat meja sebelah sini dan empat meja sebelah sana; sedap ke selatan; ia mengukur kamar-kamar jaganya, tiang- muanya delapan meja di situ untuk tempat menyembelih
tiang temboknya dan balai gerbangnya, ukurannya sama korban. 42 Ada juga empat meja lagi untuk korban basaja dengan yang lain-lain. 25 Sekeliling pintu gerbang itu karan, yang diperbuat dari batu pahat. Panjangnya satu
dan balai gerbangnya ada jendela-jendela, yang sama de- setengah hasta, lebarnya satu setengah hasta dan tinggingan yang lain-lain; panjang pintu gerbang itu lima puluh nya satu hasta. Di sana diletakkan perkakas-perkakas unhasta dan lebarnya dua puluh lima hasta. 26 Tangga ke tuk menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan.
situ adalah tujuh tingkat, dan balai gerbangnya ada sebe- 43 Sekeliling ruangan itu dipakukan gantungan-gantungan
lah dalam. Pada pintu gerbang itu juga, di tiang-tiang yang panjangnya setapak tangan, dan di atas meja-meja
temboknya, terukir gambar pohon-pohon korma, satu ba- itu diletakkan daging korban. 44 Lalu dibawanya aku ke petang di sebelah sini dan satu batang di sebelah sana. 27 Di lataran dalam, sungguh, di sana ada dua bilik, yaitu satu
bagian selatan pelataran dalam ada juga pintu gerbang; di samping pintu gerbang utara dan mukanya menghadap
ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang di ke selatan, satu lagi di samping pintu gerbang selatan dan
bagian selatan: seratus hasta. 28 Lalu dibawanya aku ke pe- mukanya menghadap ke utara. 45 Ia berkata kepadaku:
lataran dalam melalui pintu gerbang selatan dan ia meng- ”Bilik ini, yang mukanya menghadap ke selatan, adalah
ukur pintu gerbang itu, ukurannya sama saja dengan yang bagi imam-imam yang bertugas di Bait Suci, 46 dan bilik
lain-lain. 29 Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang tembok- yang mukanya menghadap ke utara, adalah bagi imamnya dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan imam yang bertugas di mezbah; mereka ini adalah bani
yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai ger- Zadok dan hanya golongan inilah dari bani Lewi yang bobangnya ada jendela-jendela; panjang pintu gerbang itu leh mendekat kepada TUHAN untuk menyelenggarakan
lima puluh hasta dan lebarnya dua puluh lima hasta. -- kebaktian.” 47 Lalu ia mengukur pelataran dalam: itu su30
Sekelilingnya ada balai-balai gerbang, panjangnya dua atu empat persegi, yang panjangnya seratus hasta dan lepuluh lima hasta dan lebarnya lima hasta. -- 31 Balai ger- barnya seratus hasta; mezbah ada di hadapan Bait Suci.
bangnya adalah sebelah pelataran luar dan pada tiang- 48 Lalu dibawanya aku ke balai Bait Suci dan ia mengukur
tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma dan tiang-tiang temboknya: tebalnya lima hasta yang sebelah
tangganya ke atas ada delapan tingkat. 32 Lalu dibawanya sini dan lima hasta yang sebelah sana; lebar pintu itu emaku ke sebelah timur pelataran dalam dan ia mengukur pat belas hasta dan dinding sampingnya masing-masing
pintu gerbang yang di situ, dan ukurannya sama saja de- tiga hasta. 49 Panjang balai Bait Suci itu adalah dua pungan yang lain-lain. 33 Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang luh hasta dan lebarnya dua belas hasta. Orang dapat naik
temboknya dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja ke situ melalui tangga yang sepuluh tingkat dan dekat kedengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan dua tiang tembok itu ada dua tiang, satu sebelah sini dan
balai gerbangnya ada jendela-jendela; panjang pintu ger- satu sebelah sana.
bang itu lima puluh hasta dan lebarnya dua puluh lima
hasta. 34 Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar
Kemudian dibawanya aku ke dalam ruang besar Bait
dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohonSuci dan ia mengukur tiang temboknya: yang sebelah sini
pohon korma, sebelah sini dan sebelah sana, dan tangenam hasta tebalnya dan yang sebelah sana enam hasta
ganya ke atas ada delapan tingkat. 35 Kemudian dibajuga. 2 Lebar pintu itu adalah sepuluh hasta dan lebar
wanya aku ke pintu gerbang utara dan ia mengukurnya,
dinding sampingnya adalah lima hasta sebelah sini dan
dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. 36 Kamarlima hasta sebelah sana. Panjang ruang besar diukur juga:
kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangempat puluh hasta dan lebarnya dua puluh hasta. 3 Lalu
nya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain, dan seia sampai ke ruang dalam. Ia mengukur tiang tembokkelilingnya ada jendela-jendela; panjang pintu gerbang itu
nya:
tebalnya dua hasta, dan lebar pintu sendiri: enam
lima puluh hasta dan lebarnya dua puluh lima hasta. 37 Balai
hasta dan lebar dinding sampingnya tujuh hasta sebelah
gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiangsini dan tujuh hasta sebelah sana. 4 Ia mengukur panjang
tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, seruang dalam itu: dua puluh hasta, dan lebarnya: dua pubelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada
luh hasta sesuai dengan lebar ruang besar. Lalu ia berdelapan tingkat. 38 Ada juga sebuah bilik, yang pintukata kepadaku: ”Inilah tempat maha kudus.” 5 Kemudian
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ia mengukur dinding Bait Suci itu: enam hasta tebalnya
dan lebar kamar tambahan yang terdapat di sekeliling Bait
Suci itu, empat hasta. 6 Kamar-kamar tambahan itu ada
tiga tingkat dan pada satu tingkat terdapat tiga puluh kamar. Pada sekeliling dinding Bait Suci ada ceruk-ceruk
untuk mengokohkan kamar-kamar tambahan itu, sebab
kamar-kamar ini tidak digabungkan pada dinding Bait
Suci. 7 Dan kamar-kamar tambahan semakin lebih besar dari tingkat pertama sampai tingkat ketiga selaras
dengan bertambah besarnya ceruk-ceruk pada tiap tingkat sekeliling Bait Suci itu; ada tangga menuju ke atas
dan dengan demikian orang dapat naik dari tingkat bawah ke tingkat atas melalui tingkat tengah. 8 Aku melihat
bahwa alas Bait Suci itu lebih tinggi dari sekelilingnya.
Dasar kamar-kamar tambahan itu berukuran satu tongkat penuh, yaitu tingginya enam hasta. 9 Tebal dinding
yang sebelah luar kamar tambahan adalah lima hasta; lebar bagian alas Bait Suci yang dibiarkan kosong adalah
lima hasta. Di antara alas bangunan itu dan 10 bilik-bilik
ada jarak dua puluh hasta sekeliling bangunan itu. 11 Dan
pintu-pintu kamar tambahan ke luar ke bagian yang kosong itu, satu pintu di sebelah utara dan satu pintu di
sebelah selatan; dan lebar tempat yang kosong itu adalah lima hasta sekeliling. 12 Bangunan yang terdapat di
lapangan tertutup yang di sebelah barat lebarnya tujuh puluh hasta, sedang dinding yang mengelilinginya tebalnya
lima hasta dan panjangnya sembilan puluh hasta. 13 Lalu
ia mengukur Bait Suci itu: seratus hasta panjangnya dan
lapangan tertutup bersama bangunan dan dindingnya: seratus hasta juga; 14 begitu juga lebarnya muka Bait Suci
bersama lapangan tertutup sebelah timur: seratus hasta.
15
Kemudian ia mengukur panjang bangunan yang terdapat di lapangan tertutup sebelah barat bersama serambiserambinya di kedua belah: seratus hasta. Ruang besar,
ruang dalam dan balai luar 16 ditutupi dengan papan dan
sekeliling ketiga ruang itu ada jendela-jendela yang berbidai dan serambi-serambi. Di hadapan ambang itu seluruh Bait Suci ditutupi dengan papan, mulai dari lantai sampai ke jendela-jendelanya--sedang jendela-jendela
ini terlindung-- 17 sampai bagian atas pintu dan ruang dalam dan juga di luar. Dan di seluruh dinding bagian
dalam dan bagian luar terukir 18 gambar-gambar kerub
dan pohon-pohon korma, di antara dua kerub sebatang
pohon korma, dan masing-masing kerub itu mempunyai
dua muka. 19 Dari sebelah yang satu muka manusia dan
dari sebelah yang lain muka singa yang menghadap ke pohon korma itu dan begitulah dibuat di seluruh Bait Suci.
20
Dari lantai sampai ke atas pintu terukir kerub-kerub dan
pohon-pohon korma pada dinding. 21 Tiang-tiang pintu
dari ruang besar adalah empat persegi. Dan di hadapan
tempat maha kudus ada sesuatu yang kelihatan menyerupai 22 mezbah dari kayu, tingginya tiga hasta, panjangnya
dua hasta dan lebarnya dua hasta; sudut-sudutnya serta
alasnya dan dindingnya dari kayu. Ia berkata kepadaku:

”Inilah meja yang ada di hadirat TUHAN.” 23 Ruang besar mempunyai dua daun pintu dan tempat maha kudus
24
juga mempunyai dua daun pintu. Pada pintu-pintu itu
ada dua daun pintu yang dapat berputar, dua daun pintu
pada pintu yang satu dan dua daun pintu pada yang lain.
25
Pada pintu-pintu ini juga, yaitu pintu-pintu ruang besar, terukir kerub-kerub dan pohon-pohon korma, seperti
pada dinding-dinding. Di muka balai Bait Suci itu, yaitu
di luar, ada tangga kayu. 26 Pada kedua dinding samping
dari balai itu ada jendela-jendela yang berbidai dan ukiran
pohon-pohon korma.
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Lalu diiringnya aku ke pelataran luar bagian utara
dan dibawanya aku ke bilik-bilik sebelah utara yang berhadapan dengan lapangan tertutup dan berhadapan dengan
bangunan yang di ujung barat. 2 Panjang bangunan bilikbilik itu di sebelah utara ialah seratus hasta dan lebarnya
lima puluh hasta. 3 Berhadapan dengan yang dua puluh
hasta dari pelataran dalam dan berhadapan dengan lantai batu yang terdapat di pelataran luar ada serambi yang
berhadap-hadapan dan yang bertingkat tiga. 4 Di depan
bilik-bilik itu ada gang menuju ke dalam yang lebarnya
sepuluh hasta dan panjangnya seratus hasta dan pintupintu masuknya adalah di sebelah utara. 5 Bilik-bilik di
tingkat atas adalah lebih kecil dari bilik-bilik di tingkat
bawah dan tingkat menengah dari bangunan itu oleh karena serambi-serambi itu memakan lebih banyak tempat
dari bilik-bilik itu. 6 Sebab bilik-bilik itu bertingkat tiga
dan tidak mempunyai tiang-tiang seperti yang ada di pelataran luar. Itulah sebabnya bilik-bilik atas lebih kecil
dari bilik-bilik bawah atau tengah. 7 Di luar ada tembok yang sejajar dengan barisan bilik-bilik, berdekatan
dengan pelataran luar dan terdapat di hadapan bilik-bilik;
panjangnya lima puluh hasta. 8 Sebab barisan bilik yang
berbatasan dengan pelataran luar panjangnya adalah lima
puluh hasta, tetapi barisan bilik yang berbatasan dengan
Bait Suci panjangnya seratus hasta. 9 Di bagian bawah
bilik-bilik ini terdapat pintu masuk dari jurusan timur, kalau orang dari pelataran luar ingin masuk ke dalamnya,
10
dan pintu itu terdapat pada pangkal tembok luar. Di
sebelah selatan di hadapan lapangan tertutup itu dan di
hadapan bangunan yang di ujung barat ada juga bilik-bilik
11
dan di depannya ada gang. Bilik-bilik ini serupa dengan
bilik-bilik yang di sebelah utara, panjangnya dan lebarnya, pintu-pintu keluar dan rancangannya. Seperti pintupintu masuk di sebelah utara 12 begitulah pintu-pintu masuk bilik-bilik yang di sebelah selatan. Ada juga pintu
pada pangkal jalan yang melintang di sisi tembok, yaitu
pintu dari jurusan timur, kalau orang ingin masuk ke dalam bilik-bilik. 13 Lalu ia berkata kepadaku: ”Bilik-bilik
yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus, di
mana imam-imam, yang mendekat kepada TUHAN, memakan persembahan-persembahan maha kudus. Di sana
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mereka akan menaruh persembahan-persembahan maha
kudus, korban sajian, korban penghapus dosa dan korban
penebus salah, sebab tempat itu kudus. 14 Kalau para
imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar
ke pelataran luar, sebelum mereka menanggalkan pakaian
mereka di sana, yang dipakainya waktu menyelenggarakan
kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka
boleh datang ke tempat umat TUHAN.” 15 Sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu, ia
mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke
sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan Bait
Suci itu. 16 Ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur: lima ratus hasta menurut tongkat pengukur. Lalu
ia berputar 17 dan mengukur sisi utara: lima ratus hasta
menurut tongkat pengukur. Ia berputar lagi 18 ke sisi selatan dan mengukurnya: lima ratus hasta menurut tongkat pengukur. 19 Kemudian ia berputar ke sisi barat dan
mengukurnya: lima ratus hasta menurut tongkat pengukur. 20 Keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu
ada tembok: panjangnya lima ratus hasta dan lebarnya
lima ratus hasta, untuk memisahkan yang kudus dari yang
tidak kudus.
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Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu
gerbang yang menghadap ke sebelah timur. 2 Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dan
bumi bersinar karena kemuliaan-Nya. 3 Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika
Ia datang untuk memusnahkan kota itu dan seperti yang
kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud. 4 Sedang kemuliaan TUHAN masuk di dalam
Bait Suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, 5 Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke
pelataran dalam, sungguh, Bait Suci itu penuh kemuliaan
TUHAN. 6 Lalu aku mendengar Dia berfirman kepadaku
dari dalam Bait Suci itu--orang yang mengukur Bait Suci
itu berdiri di sampingku-- 7 dan Ia berfirman kepadaku:
”Hai anak manusia, inilah tempat takhta-Ku dan inilah
tempat tapak kaki-Ku; di sinilah Aku akan diam di tengahtengah orang Israel untuk selama-lamanya dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan nama-Ku yang kudus, baik
mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati;
8
juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintu-Ku atau mendirikan tiang-tiang pintu
mereka dekat tiang-tiang pintu-Ku, sehingga hanya dinding yang memisahkan Aku dari mereka. Mereka menajiskan nama-Ku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan
mereka yang keji, maka dari itu Aku menghabiskan mereka dalam amarah-Ku. 9 Sekarang, mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka
dari pada-Ku dan Aku akan diam di tengah-tengah mereka
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untuk selama-lamanya. 10 Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang Bait Suci ini,
agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan
mereka, juga bagaimana Bait Suci itu kelihatan dan rancangannya. 11 Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah Bait Suci
itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu
masuknya dan seluruh bagannya; beritahukanlah kepada
mereka segala peraturannya dan hukumnya dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. 12 Inilah
ketentuan mengenai Bait Suci itu: seluruh daerah yang di
puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh, inilah
ketentuan mengenai Bait Suci itu.” 13 Inilah ukuran-ukuran
mezbah itu dalam hasta, yaitu hasta yang setapak tangan
lebih panjang dari hasta biasa: paritnya adalah satu hasta
dalamnya dan satu hasta lebarnya dan sekeliling parit itu
ada tepi yang tingginya satu jengkal. Dan inilah tinggi mezbah itu: 14 dari parit yang di dalam tanah sampai jalur
keliling yang terbawah adalah dua hasta dan lebar jalur keliling itu adalah satu hasta. Dari jalur keliling yang terbawah sampai jalur keliling yang di atas ada empat hasta dan
lebar jalur keliling itu satu hasta juga. 15 Tempat perapian
itu adalah empat hasta tingginya dan dari tempat perapian itu muncul ke atas empat tanduk. 16 Tempat perapian
itu panjangnya dua belas hasta dan lebarnya dua belas
hasta, jadi empat persegi. 17 Jalur yang mengelilingi perapian itu panjangnya empat belas hasta dan lebarnya empat
belas hasta, jadi empat persegi juga. Sekeliling mezbah itu
ada parit, yang satu hasta lebarnya dan sekeliling parit
itu ada tepinya, yang setengah hasta lebarnya. Tangga
mezbah itu adalah sebelah timur. 18 Lalu Ia berfirman
kepadaku: ”Hai anak manusia, beginilah firman Tuhan
ALLAH: Beginilah peraturan mengenai mezbah itu: Ketika sudah selesai dibuat dan hendak mempersembahkan
korban bakaran di atasnya dan menyiramkan darah padanya, 19 berikanlah kepada imam-imam orang Lewi dari
keturunan Zadok seekor lembu jantan muda untuk korban
penghapus dosa, sebab merekalah yang boleh mendekat
kepada-Ku untuk menyelenggarakan kebaktian, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 20 Dan ambillah sedikit dari
darah itu dan bubuhlah itu pada keempat tanduk mezbah itu dan pada keempat sudut jalur keliling itu dan
pada tepinya sekeliling; dengan demikian engkau menyucikan mezbah itu dan mengadakan pendamaian baginya.
21
Ambillah lembu jantan untuk korban penghapus dosa
itu dan orang harus membakarnya di tempat yang sudah ditentukan sekitar Bait Suci, di luar tempat kudus.
22
Pada hari kedua engkau harus mempersembahkan seekor
kambing jantan yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa dan orang harus menyucikan mezbah itu seperti
sudah disucikan dengan lembu jantan. 23 Sesudah upacara penyucian itu engkau selesaikan, engkau harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda yang tidak ber-
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cela dan seekor domba jantan dari antara domba-domba,
yang tidak bercela. 24 Engkau harus membawanya ke hadapan TUHAN dan imam-imam harus menaburkan garam
ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi TUHAN. 25 Selama tujuh hari engkau harus
mengolah setiap hari seekor kambing sebagai korban penghapus dosa; harus diolah juga seekor lembu jantan muda
dan domba jantan dari antara domba-domba, yang tidak
bercela. 26 Tujuh hari lamanya mereka harus mengadakan
pendamaian bagi mezbah itu serta mentahirkannya, dan
dengan demikian mentahbiskan mezbah itu. 27 Sesudah
hari-hari itu berakhir, maka pada hari kedelapan dan seterusnya imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu di atas mezbah
itu dan Aku akan berkenan kepada kamu, demikianlah
firman Tuhan ALLAH.”
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Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus, yang menghadap ke timur;
gerbang ini tertutup. 2 Lalu TUHAN berfirman kepadaku:
”Pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka
dan jangan seorangpun masuk dari situ, sebab TUHAN,
Allah Israel, sudah masuk melaluinya; karena itu gerbang
itu harus tetap tertutup. 3 Hanya raja itu, oleh karena
ia raja boleh duduk di sana makan santapan di hadapan
TUHAN. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan
akan keluar dari situ.” 4 Lalu dibawanya aku melalui pintu
gerbang utara ke depan Bait Suci; aku melihat, sungguh,
rumah TUHAN penuh kemuliaan TUHAN, maka aku sujud menyembah. 5 TUHAN berfirman kepadaku: ”Hai
anak manusia, perhatikanlah baik-baik, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu
yang hendak Kufirmankan kepadamu mengenai peraturanperaturan rumah TUHAN dan tentang segala hukumnya
dan perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya: dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus. 6 Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu
kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Cukuplah
perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel,
7
yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang
yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya masuk dalam tempat kudus-Ku dan dengan kehadirannya mereka
menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanKu, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu
lebih mengingkari perjanjian-Ku dari pada dengan segala
perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. 8 Kamu tidak
memelihara barang-barang-Ku yang kudus dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap
Aku di dalam tempat kudus-Ku. 9 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Tidak seorangpun dari orangorang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat,
boleh masuk dalam tempat kudus-Ku, ya setiap orang
asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. 10 Tetapi
orang-orang Lewi yang menjauh dari pada-Ku waktu Is-

rael sesat dari pada-Ku dengan mengikuti berhala-berhala
mereka, akan menanggung hukumannya. 11 Di dalam tempat kudus-Ku merekalah yang mendapat tugas penjagaan
di pintu-pintu gerbang Bait Suci dan tugas pelayanan di
dalam Bait Suci; merekalah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas
bagi bangsa itu untuk melayaninya. 12 Oleh karena mereka
telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka, dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan, yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, oleh
karena itu Aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah
firman Tuhan ALLAH, bahwa mereka akan menanggung
hukumannya sendiri. 13 Mereka tidak akan mendekati Aku
untuk melaksanakan tugas imam di hadapan-Ku ataupun
mendekati segala barang-Ku yang kudus atau persembahanpersembahan maha kudus; mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka
yang keji. 14 Aku menetapkan mereka untuk bertugas di
Bait Suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu dan melakukan segala sesuatu yang
perlu di situ. 15 Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi
dari bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat
kudus-Ku waktu orang Israel sesat dari pada-Ku, merekalah yang akan mendekat kepada-Ku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapan-Ku untuk mempersembahkan kepada-Ku lemak dan darah, demikianlah
firman Tuhan ALLAH. 16 Merekalah yang akan masuk ke
dalam tempat kudus-Ku dan yang akan mendekati mejaKu untuk menyelenggarakan kebaktian dan mereka akan
menjalankan tugasnya terhadap Aku. 17 Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan; mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka
bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu
menyelenggarakan kebaktian dalam Bait Suci. 18 Mereka
harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. 19 Dan waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat TUHAN itu, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan
kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus, kemudian mengenakan pakaian yang lain, supaya umat itu
jangan menjadi kudus disebabkan kena kepada pakaian
imam-imam itu. 20 Rambut mereka tidak boleh dicukur
atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. 21 Imam-imam tidak boleh minum anggur,
kalau mereka hendak masuk dalam pelataran dalam. 22 Janda
atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya jangan mereka ambil menjadi isteri, tetapi hanya
seorang perawan dari keturunan kaum Israel, atau seorang janda imam boleh mereka ambil. 23 Mereka harus
mengajar umat-Ku tentang perbedaan antara yang kudus
dengan yang tidak kudus dan memberitahukan kepada
mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir.
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Di dalam sesuatu perkara mereka harus bertindak se- 7 Mengenai bagian raja itu haruslah terdapat di sebelah
bagai hakim dan mereka harus menghakiminya menurut barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang
peraturan-peraturan-Ku; mereka harus berpegang pada kudus dan milik kota itu dan harus berbatasan dengan kehukum-hukum-Ku dan ketetapan-ketetapan-Ku pada hari- dua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke
hari raya-Ku dan menguduskan hari-hari Sabat-Ku. 25 Merekaperbatasan barat dan yang di sebelah timur harus sampai
tidak boleh melihat orang mati oleh karena dengan demi- ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan
kian mereka menjadi najis. Hanya dengan mayat bapak- panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbanya atau ibunya, anaknya lelaki atau perempuan, kakak tasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. 8 Itulah
adiknya lelaki, kakak adiknya perempuan yang belum ka- yang menjadi miliknya di tanah Israel. Dan raja-raja Iswin, mereka boleh menajiskan dirinya. 26 Sesudah penta- rael tidak lagi akan menindas umat-Ku; mereka akan mehirannya ia harus menghitung tujuh hari, 27 dan pada hari nyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut sukuia masuk lagi ke tempat kudus, ke pelataran dalam, un- suku mereka.” 9 Beginilah firman Tuhan ALLAH: ”Cukutuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, ia ha- plah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan
rus mempersembahkan korban penghapus dosanya, demi- aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran; hentikianlah firman Tuhan ALLAH. 28 Mereka tidak mendapat kanlah kekerasanmu yang mengusir umat-Ku dari tanah
bagian milik pusaka, sebab Akulah milik pusakanya, dan miliknya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 10 Neraca
janganlah berikan kepada mereka tanah milik di Israel, se- yang betul, efa yang betul dan bat yang betullah patut ada
bab Akulah milik mereka. 29 Persembahan, korban pengha- padamu. 11 Sepatutnyalah efa dan bat mempunyai ukuran
pus dosa dan korban penebus salah, merekalah yang harus yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya sepersememakannya dan segala yang dikhususkan di tanah Israel puluh homer, dan satu efa ialah sepersepuluh homer juga;
adalah bagian mereka. 30 Dan yang terbaik dari buah su- jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera. 12 Bagi
lung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun, kamu satu syikal sepatutnya sama dengan dua puluh gera,
dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam- lima syikal, ya lima syikal dan sepuluh syikal, ya sepuluh
imam; juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu syikal, dan lima puluh syikal adalah satu mina. 13 Inilah
berikan kepada imam supaya rumah-rumahmu mendapat persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: seberkat. 31 Segala burung atau binatang yang sudah mati perenam efa dari sehomer gandum dan seperenam efa dari
atau yang menjadi sisa mangsa binatang buas janganlah sehomer jelai. 14 Tentang ketetapan mengenai minyak: sedimakan oleh imam-imam.”
persepuluh bat dari satu kor; satu kor adalah sama dengan
sepuluh bat. 15 Seekor anak domba dari setiap dua ratus
ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu
”Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menuntuk korban sajian, korban bakaran dan korban keselajadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu hamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka, derus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi permikianlah firman Tuhan ALLAH. 16 Seluruh penduduk nesembahan khusus yang kudus bagi TUHAN, panjangnya
geri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kedua puluh lima ribu hasta dan lebarnya dua puluh ribu
pada raja di Israel. 17 Dan rajalah yang bertanggung jawab
hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kumengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan
dus. 2 Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus
pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat dan
suatu empat persegi yang panjang dan lebarnya lima ratus
pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengohasta dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya lima
lah
korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran
puluh hasta. 3 Dari daerah yang sudah diukur ini ukurdan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian
lah sebagian yang panjangnya dua puluh lima ribu hasta
bagi kaum Israel.” 18 Beginilah firman Tuhan ALLAH: ”Pada
dan lebarnya sepuluh ribu hasta: di situlah letaknya tembulan yang pertama, pada tanggal satu bulan itu ambillah
pat kudus, dan bagian ini adalah maha kudus. 4 Ini adaseekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan sucikalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi temnlah tempat kudus itu. 19 Imam harus mengambil sedipat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian
kit dari darah korban penghapus dosa dan membubuhnya
di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani
pada tiang-tiang Bait Suci dan pada keempat sudut jalur
TUHAN. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi
keliling yang ada pada mezbah dan pada tiang-tiang pintu
5
daerah kudus untuk tempat kudus. Yang dua puluh lima
gerbang pelataran dalam. 20 Demikianlah engkau harus
ribu hasta panjangnya dan sepuluh ribu hasta lebarnya haperbuat pada hari pertama bulan yang ketujuh demi orangrus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas
orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa
pelayanan dalam Bait Suci; itulah kota-kotanya, tempat
diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan penda6
tinggal mereka. Sebagai milik kota harus engkau tenmaian bagi Bait Suci. 21 Pada bulan pertama, pada tanggal
tukan: lima ribu hasta lebarnya dan dua puluh lima ribu
empat belas bulan itu haruslah kamu merayakan hari raya
hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khuPaskah, dan selama tujuh hari kamu harus makan roti
sus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel.
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yang tidak beragi. 22 Pada hari itu raja harus mengolah
lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. 23 Selama tujuh
hari hari raya itu ia harus mengolah korban bakaran bagi
TUHAN: tiap hari tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor
domba jantan yang tidak bercela dan untuk korban penghapus dosa tiap hari seekor kambing jantan. 24 Sebagai
korban sajian ia harus mengolah satu efa tepung dengan
seekor lembu dan satu efa tepung dengan seekor domba
jantan dan minyak satu hin untuk satu efa. 25 Pada bulan
ketujuh, pada tanggal lima belas bulan itu, yaitu pada
hari raya, ia harus mengolah seperti ini selama tujuh hari:
korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian
dan minyak.
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Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama enam hari kerja, tetapi pada hari Sabat supaya dibuka; pada hari bulan baru juga supaya dibuka. 2 Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu. Sementara itu imam-imam akan mengolah korban bakaran
dan korban keselamatan raja itu dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu, lalu keluar lagi.
Dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang
hari. 3 Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan TUHAN di pintu gerbang itu pada hari
Sabat dan hari bulan baru. 4 Korban bakaran yang harus dipersembahkan raja itu kepada TUHAN pada hari
Sabat ialah enam ekor domba yang tidak bercela dan seekor domba jantan yang tidak bercela. 5 Korban sajian
dari domba jantan harus diolah dengan satu efa tepung,
tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak satu hin untuk
satu efa. 6 Pada bulan baru harus dipersembahkan seekor lembu jantan muda yang tiada bercela, serta enam
ekor domba dan seekor domba jantan yang tiada bercela.
7
Sebagai korban sajian ia harus mengolah satu efa tepung
dengan seekor lembu dan satu efa tepung dengan seekor
domba jantan, tetapi korban sajian dari domba-domba lain
bergantung pada kemampuannya, serta minyak satu hin
untuk satu efa. 8 Kalau raja hendak masuk ke dalam, ia harus masuk melalui balai gerbang dan keluar dari situ juga.
9
Tetapi kalau penduduk negeri pada perayaan-perayaan
yang tetap berkumpul di hadapan TUHAN, dan yang masuk melalui pintu gerbang utara untuk turut sujud menyembah biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang selatan, dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan, biarlah keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya, tetapi
masing-masing harus keluar dari pintu gerbang yang di
depannya. 10 Mengenai raja itu, ia akan masuk bersamasama mereka dan keluar bersama-sama mereka. 11 Pada
hari-hari raya dan perayaan-perayaan yang tetap harus

ada korban sajian, yaitu satu efa tepung diolah dengan
seekor lembu jantan dan satu efa tepung diolah dengan seekor domba jantan, tetapi korban sajian dari domba-domba
yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak
satu hin untuk satu efa. 12 Kalau raja mengolah korban
bakaran sukarela atau korban keselamatan sukarela bagi
TUHAN, maka orang harus membukakan pintu gerbang
sebelah timur untuk dia dan ia akan mempersembahkan
korban bakarannya dan korban keselamatannya itu seperti
ia perbuat pada hari Sabat. Kemudian ia keluar, dan sesudah ia keluar pintu gerbang harus ditutup. 13 Tiap hari ia
harus mengolah domba yang berumur satu tahun dan yang
tiada bercela sebagai korban bakaran bagi TUHAN; setiap
pagi ia harus melakukan itu. 14 Di samping itu setiap pagi
ia harus mempersembahkan korban sajian seperenam efa
tepung dengan minyak sepertiga hin untuk mencampur tepung yang terbaik itu; itulah korban sajian bagi TUHAN,
dan ketetapan itu tetap selama-lamanya. 15 Demikianlah
mereka harus mempersembahkan domba dan korban sajian dan minyak setiap pagi sebagai korban bakaran yang
tetap. 16 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Kalau raja itu
memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya kepada
salah seorang anaknya, maka itu menjadi kepunyaan anaknya, dan milik ini menjadi pusaka mereka. 17 Kalau ia
memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya
sampai tahun kebebasan, lalu harus kembali kepada raja
itu; hanya anak-anak raja itu boleh mewarisi milik pusakanya. 18 Dan janganlah raja itu mengambil sesuatu dari
milik pusaka rakyat, sehingga mereka terdesak dari miliknya; hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anakanaknya supaya jangan seorangpun dari umat-Ku didesak
dari miliknya.” 19 Lalu dibawanya aku melalui pintu masuk
yang di samping pintu gerbang ke bilik-bilik untuk para
imam yang di sebelah utara tempat kudus, dan sungguh, di
sana di bahagian barat sekali ada suatu tempat. 20 Ia berkata kepadaku: ”Di sinilah tempatnya imam-imam memasak korban penebus salah dan korban penghapus dosa dan
membakar korban sajian, dan mereka tidak boleh membawanya ke pelataran luar, supaya dengan demikian mereka
jangan menguduskan umat TUHAN.” 21 Kemudian diiringnya aku ke pelataran luar dan membiarkan aku pergi ke
keempat sudut pelataran itu, sungguh, di tiap sudut pelataran itu ada lagi pelataran. 22 Pada keempat sudut pelataran itu ada pelataran-pelataran kecil, empat puluh hasta
panjangnya dan tiga puluh hasta lebarnya, keempatnya
sama ukurannya. 23 Mengelilingi keempat pelataran kecil
itu ada tembok batu dan di bagian bawah tembok-tembok
batu itu sekelilingnya diperbuat tempat-tempat memasak.
24
Ia berkata kepadaku: ”Inilah dapur tempat memasak, di
mana petugas-petugas Bait Suci memasak korban sembelihan umat TUHAN.”

47Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu Bait
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Suci, dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang
pintu Bait Suci itu dan mengalir menuju ke timur; sebab
Bait Suci juga menghadap ke timur; dan air itu mengalir
dari bawah bagian samping kanan dari Bait Suci itu, sebelah selatan mezbah. 2 Lalu diiringnya aku ke luar melalui
pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari
luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur,
sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. 3 Sedang
orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur seribu hasta dan menyuruh
aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. 4 Ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh
aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut; kemudian ia mengukur seribu hasta lagi dan
menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. 5 Sekali lagi ia mengukur
seribu hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di
mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang
tidak dapat diseberangi lagi. 6 Lalu ia berkata kepadaku:
”Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?” Kemudian
ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. 7 Dalam
perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada
amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana.
8
Ia berkata kepadaku: ”Sungai ini mengalir menuju wilayah timur, dan menurun ke Araba-Yordan, dan bermuara
di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan
air itu menjadi tawar, 9 sehingga ke mana saja sungai itu
mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana
akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab ke mana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi
tawar dan ke mana saja sungai itu mengalir, semuanya
di sana hidup. 10 Maka penangkap-penangkap ikan penuh
sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim;
daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu
ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. 11 Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam.
12
Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam
pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis; tiap bulan ada lagi buahnya yang
baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi
obat.” 13 Beginilah firman Tuhan ALLAH: ”Inilah batasbatas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara kedua belas suku Israel. Yusuf mendapat
dua bagian. 14 Tanah itu harus kamu bagi rata, yaitu tanah
yang dengan sumpah Kujanjikan memberikannya kepada
nenek moyangmu dan dengan demikian tanah ini menjadi
milik pusakamu. 15 Inilah perbatasan tanah itu: di sebelah
utara: dari laut besar terus ke Hetlon sampai jalan masuk
ke Hamat dan terus ke Zedad, 16 Berota, Sibraim, yang
terletak di antara daerah kota Damsyik dan daerah kota
Hamat, terus ke Hazar-Enon yang di daerah kota Hauran.

26. YEHEZKIEL
17

Demikianlah perbatasannya itu mulai dari laut sampai
di Hazar-Enon, sehingga daerah kota Damsyik dan juga
daerah kota Hamat terletak di sebelah utaranya. Itulah
sebelah utara. 18 Di sebelah timur: mulai dari Hazar-Enon
yang terletak di antara Hauran dan Damsyik, sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel,
terus ke Laut Timur sampai ke Tamar. Itulah sebelah timur. 19 Di sebelah selatan: perbatasan mulai dari Tamar
sampai mata air Meriba dekat Kadesh, terus ke sungai
Mesir, terus ke laut besar. Itulah di sebelah selatan perbatasan dengan Tanah Negeb. 20 Di sebelah barat laut besar
merupakan perbatasan sampai tempat jalan masuk ke Hamat. Itulah sebelah barat.” 21 ”Tanah inilah kamu harus
bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel. 22 Dan
kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di
antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu
dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel
asli; bersama-sama kamu mereka harus mendapat bagian
milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. 23 Jadi
kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang
asing, di situlah kamu berikan milik pusakanya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
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Inilah nama suku-suku itu: Yang paling utara: dari
laut terus ke Hetlon, ke jalan masuk ke Hamat, HazarEnon, sehingga daerah kota Damsyik, yang berdekatan
dengan Hamat, terletak di sebelah utaranya, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan. 2 Berbatasan dengan wilayah Dan, dari
perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Asyer. 3 Berbatasan dengan wilayah
Asyer, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan
sebelah barat, terdapat bagian Naftali. 4 Berbatasan dengan wilayah Naftali, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Manasye.
5
Berbatasan dengan wilayah Manasye, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Efraim. 6 Berbatasan dengan wilayah Efraim, dari
perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Ruben. 7 Berbatasan dengan wilayah
Ruben, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan
sebelah barat, terdapat bagian Yehuda. 8 Berbatasan dengan wilayah Yehuda, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat persembahan khusus yang harus kamu khususkan, yaitu dua puluh lima
ribu hasta lebarnya, dan panjangnya sama dengan panjang
satu bagian, yaitu dari perbatasan sebelah timur sampai
perbatasan sebelah barat, dan di tengah-tengahnya terdapat tempat kudus. 9 Bagian persembahan khusus yang
harus kamu khususkan bagi TUHAN, panjangnya dua puluh lima ribu hasta dan lebarnya dua puluh ribu hasta.
10
Dan bagi orang-orang inilah persembahan khusus yang
kudus itu: Bagian imam-imam ialah panjangnya di utara
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dan selatan dua puluh lima ribu hasta, dan lebarnya di
timur dan di barat sepuluh ribu hasta. Dan di tengahtengahnyalah terletak tempat kudus TUHAN. 11 Inilah bagian imam-imam, yang sudah dikuduskan, yaitu bani Zadok, yang memelihara kewajibannya terhadap Aku dan
yang tidak turut sesat dalam kesesatan orang Israel, seperti orang-orang Lewi. 12 Ini adalah bagian khusus bagi
mereka dari tanah yang sudah dikhususkan, suatu hal yang
maha kudus, berbatasan dengan bagian orang-orang Lewi.
13
Bagian orang-orang Lewi ialah sejajar dengan wilayah
imam-imam, panjangnya dua puluh lima ribu hasta dan lebarnya sepuluh ribu hasta. Jadi seluruhnya ialah: panjang
dua puluh lima ribu hasta dan lebar dua puluh ribu hasta.
14
Mereka tidak boleh menjual sedikitpun dari situ atau
menukarnya, dan mereka tidak boleh mewariskan yang
terbaik dari negeri itu kepada orang lain, sebab itu kudus
bagi TUHAN. 15 Yang tertinggal dari lebarnya, yaitu lima
ribu hasta lagi, yang berbatasan dengan yang dua puluh
lima ribu hasta itu adalah tidak kudus, tetapi itu untuk
keperluan kota sebagai tempat tinggal dan tanah perladangan. 16 Dan ukurannya adalah begini: sebelah utara
dan selatan: empat ribu lima ratus hasta, sebelah timur
dan barat: juga empat ribu lima ratus hasta. 17 Sekeliling
kota itu ada tanah lapang, di sebelah utara dan selatan
dua ratus lima puluh hasta, serta di sebelah timur dan
barat dua ratus lima puluh hasta juga. 18 Yang tertinggal
dari panjangnya, yang sejajar dengan persembahan khusus yang kudus itu, adalah sepuluh ribu hasta di sebelah
timur dan sepuluh ribu hasta di sebelah barat dan hasilnya
ialah menjadi makanan untuk pekerja-pekerja di kota itu.
19
Pekerja-pekerja ini, yang datang dari semua suku Israel,
akan mengerjakannya. 20 Seluruh persembahan khusus itu
adalah dua puluh lima ribu hasta kali dua puluh lima ribu
hasta. Dalam bentuk empat persegi kamu harus mengkhususkan persembahan khusus yang kudus itu bersama milik
kota itu. 21 Selebihnya adalah milik raja, yaitu di sebelah
timur dan barat dari persembahan khusus yang kudus dan
milik kota itu, dan berbatasan dengan yang dua puluh lima
ribu hasta itu, ke timur sampai di perbatasan timur dan ke
barat sampai di perbatasan barat dan sejajar dengan bagian suku-suku lain, adalah untuk raja. Di tengah-tengah
bagian itu adalah persembahan khusus yang kudus dan
Bait Suci. 22 Terkecuali milik orang-orang Lewi dan milik
kota itu--yang terletak di tengah-tengah kepunyaan raja
itu--maka yang diapit oleh wilayah Yehuda dan Benyamin adalah bagi raja. 23 Mengenai suku-suku yang lain:
dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Benyamin. 24 Berbatasan dengan wilayah Benyamin, dari perbatasan sebelah timur
sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Simeon.
25
Berbatasan dengan wilayah Simeon, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Isakhar. 26 Berbatasan dengan wilayah Isakhar, dari
perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah ba-

rat, terdapat bagian Zebulon. 27 Berbatasan dengan wilayah Zebulon, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Gad. 28 Perbatasan
wilayah Gad di sebelah selatan ialah dari Tamar sampai
mata air Meriba dekat Kadesh, terus ke sungai Mesir, terus
ke laut besar. 29 Inilah negeri yang harus kamu bagi-bagi
menjadi milik pusakamu di antara suku-suku Israel, dan
itulah bagian-bagian mereka, demikianlah firman Tuhan
ALLAH.” 30 ”Inilah pintu-pintu keluar kota itu: di sisi sebelah utara, yang ukurannya adalah empat ribu lima ratus
hasta, 31 terdapat tiga pintu gerbang, yaitu pintu gerbang
Ruben, pintu gerbang Yehuda dan pintu gerbang Lewi-sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama
suku-suku Israel--. 32 Di sisi sebelah timur, yang ukurannya empat ribu lima ratus hasta, terdapat tiga pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin dan pintu gerbang Dan. 33 Di sisi sebelah selatan,
yang ukurannya empat ribu lima ratus hasta, terdapat tiga
pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakhar dan pintu gerbang Zebulon. 34 Di sisi sebelah
barat, yang ukurannya empat ribu lima ratus hasta, terdapat tiga pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad,
pintu gerbang Asyer dan pintu gerbang Naftali. 35 Jadi keliling kota itu adalah delapan belas ribu hasta. Sejak hari
itu nama kota itu ialah: TUHAN HADIR DI SITU.”

Daniel

1Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, raja Babel, ke Yerusalem,
lalu mengepung kota itu. 2 Tuhan menyerahkan Yoyakim,
raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya; perkakasperkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. 3 Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel, yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, 4 yakni
orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat,
berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian
tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja
dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. 5 Dan raja menetapkan bagi mereka
pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur
yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama tiga
tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja.
6
Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda,
yakni Daniel, Hananya, Misael dan Azarya. 7 Pemimpin
pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka: Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrakh,
Misael dinamainya Mesakh dan Azarya dinamainya Abednego. 8 Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa
diminum raja; dimintanyalah kepada pemimpin pegawai
istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. 9 Maka
Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari
pemimpin pegawai istana itu; 10 tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel: ”Aku takut, kalaukalau tuanku raja, yang telah menetapkan makanan dan
minumanmu, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang
sehat dari pada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah
oleh raja.” 11 Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana
untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Azarya:
12
”Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama sepuluh hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk
dimakan dan air untuk diminum; 13 sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang

muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu.”
14
Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama sepuluh hari. 15 Setelah
lewat sepuluh hari, ternyata perawakan mereka lebih baik
dan mereka kelihatan lebih gemuk dari pada semua orang
muda yang telah makan dari santapan raja. 16 Kemudian
penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur
kepada mereka. 17 Kepada keempat orang muda itu Allah
memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagaibagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai
pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi.
18
Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah
mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. 19 Raja bercakap-cakap dengan mereka; dan
di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara
dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azarya; maka bekerjalah mereka itu pada raja. 20 Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan
raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka sepuluh
kali lebih cerdas dari pada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. 21 Daniel ada di
sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh.

2

Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar
bermimpilah Nebukadnezar; karena itu hatinya gelisah dan
ia tidak dapat tidur. 2 Lalu raja menyuruh memanggil
orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para Kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya
itu; maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja.
3
Kata raja kepada mereka: ”Aku bermimpi, dan hatiku
gelisah, karena ingin mengetahui mimpi itu.” 4 Lalu berkatalah para Kasdim itu kepada raja (dalam bahasa Aram):
”Ya raja, kekallah hidupmu! Ceriterakanlah kepada hambahambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan
maknanya.” 5 Tetapi raja menjawab para Kasdim itu: ”Aku
telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka
kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan
dirobohkan menjadi timbunan puing; 6 tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka
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kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah
kehormatan yang besar dari padaku. Oleh sebab itu berita- memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya!” 7 Mereka hon kepada-Mu: Engkau telah memberitahukan kepada
menjawab pula: ”Silakan tuanku raja menceriterakan mimpi kami hal yang dipersoalkan raja.” 24 Sebab itu pergilah
itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan mem- Daniel kepada Ariokh yang telah ditugaskan raja untuk
beritahukan maknanya.” 8 Jawab raja: ”Aku tahu benar- melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel; maka pergibenar, bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena lah ia serta berkata kepadanya, demikian: ”Orang-orang
kamu melihat, bahwa aku telah mengambil keputusan, 9 yaknibijaksana di Babel itu jangan kaulenyapkan! Bawalah aku
jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada
itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama; dan aku raja makna itu!” 25 Ariokh segera membawa Daniel mengtahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan ke- hadap raja serta berkata kepada raja demikian: ”Aku tepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan lah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan
berubah. Oleh sebab itu ceriterakanlah kepadaku mimpi dari Yehuda, yang dapat memberitahukan makna itu keitu, supaya aku tahu, bahwa kamu dapat memberitahukan pada raja.” 26 Bertanyalah raja kepada Daniel yang namamaknanya juga kepadaku.” 10 Para Kasdim itu menjawab nya Beltsazar: ”Sanggupkah engkau memberitahukan keraja: ”Tidak ada seorangpun di muka bumi yang dapat padaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya
memberitahukan apa yang diminta tuanku raja! Dan ti- juga?” 27 Daniel menjawab, katanya kepada raja: ”Rahadak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan sia, yang ditanyakan tuanku raja, tidaklah dapat dibebesar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seo- ritahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi,
rang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang Ka- orang berilmu atau ahli nujum. 28 Tetapi di sorga ada
sdim. 11 Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia; Ia telah memberat, dan tidak ada seorangpun yang dapat memberita- beritahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang
hukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan
tidak berdiam di antara manusia.” 12 Maka raja menjadi penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tisangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkan- dur ialah ini: 29 Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya
nyalah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Ba- tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang
bel. 13 Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijak- apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan Dia yang
sana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannyapun ter- menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan keancam akan dibunuh. 14 Lalu berkatalah Daniel dengan pada tuanku apa yang akan terjadi. 30 Adapun aku, kecerdik dan bijaksana kepada Ariokh, pemimpin pengawal padaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikraja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bi- mat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua
jaksana di Babel itu, 15 katanya kepada Ariokh, pembesar orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan
raja itu: ”Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiranoleh raja?” Lalu Ariokh memberitahukan hal itu kepada pikiran tuanku. 31 Ya raja, tuanku melihat suatu pengliDaniel. 16 Maka Daniel menghadap raja dan meminta ke- hatan, yakni sebuah patung yang amat besar! Patung
padanya, supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan
makna itu kepada raja. 17 Kemudian pulanglah Daniel tuanku, dan tampak mendahsyatkan. 32 Adapun patung
dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari
Azarya, teman-temannya, 18 dengan maksud supaya me- perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, 33 sedang pareka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit hanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan
mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya sebagian lagi dari tanah liat. 34 Sementara tuanku melijangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana hatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tayang lain di Babel. 19 Maka rahasia itu disingkapkan ke- ngan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kapada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel kinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk.
memuji Allah semesta langit. 20 Berkatalah Daniel: ”Ter- 35 Maka dengan sekaligus diremukkannyalah juga besi, tapujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama- nah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menlamanya, sebab dari pada Dialah hikmat dan kekuatan! jadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim pa21
Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan nas, lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada
mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijak- bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang mesana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian; nimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi
22
Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga seluruh bumi. 36 Itulah mimpi tuanku, dan sekarang makdan yang tersembunyi, Dia tahu apa yang ada di dalam nanya akan kami katakan kepada tuanku raja: 37 Ya tugelap, dan terang ada pada-Nya. 23 Ya Allah nenek mo- anku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah
yangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, keku-
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atan dan kemuliaan, 38 dan yang ke dalam tangannya telah
diserahkan-Nya anak-anak manusia, di manapun mereka
berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung
di udara, dan yang dibuat-Nya menjadi kuasa atas semuanya itu--tuankulah kepala yang dari emas itu. 39 Tetapi
sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain, yang kurang besar dari kerajaan tuanku; kemudian suatu kerajaan
lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa
atas seluruh bumi. 40 Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti
besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu;
dan seperti besi yang menghancurluluhkan, maka kerajaan
ini akan meremukkan dan menghancurluluhkan semuanya.
41
Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian
dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi,
itu berarti, bahwa kerajaan itu terbagi; memang kerajaan
itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. 42 Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian
lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. 43 Seperti tuanku
lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti: mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan
merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. 44 Tetapi pada zaman raja-raja,
Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang
tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan
tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain: kerajaan itu
akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya,
45
tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan
tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung
dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan
emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan
kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian
hari; mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai.” 46 Lalu sujudlah raja Nebukadnezar serta menyembah
Daniel; juga dititahkannya mempersembahkan korban dan
bau-bauan kepadanya. 47 Berkatalah raja kepada Daniel:
”Sesungguhnyalah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala allah dan Yang berkuasa atas segala raja, dan Yang
menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat
menyingkapkan rahasia itu.” 48 Lalu raja memuliakan Daniel: dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang
besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh
wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana
di Babel. 49 Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan
pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrakh, Mesakh
dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja.

kil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan
semua kepala daerah, untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. 3 Lalu berkumpullah
para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum
dan semua kepala daerah, untuk menghadiri pentahbisan
patung yang telah didirikan raja Nebukadnezar itu. 4 Dan
berserulah seorang bentara dengan suara nyaring: ”Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala
bangsa, suku bangsa dan bahasa: 5 demi kamu mendengar
bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam
dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah
kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan raja
Nebukadnezar itu; 6 siapa yang tidak sujud menyembah,
akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian
yang menyala-nyala!” 7 Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus
dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah
orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa,
dan menyembah patung emas yang telah didirikan raja Nebukadnezar itu. 8 Pada waktu itu juga tampillah beberapa
orang Kasdim menuduh orang Yahudi. 9 Berkatalah mereka kepada raja Nebukadnezar: ”Ya raja, kekallah hidup
tuanku! 10 Tuanku raja telah mengeluarkan titah, bahwa
setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling,
kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis
bunyi-bunyian, harus sujud menyembah patung emas itu,
11
dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah, akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 12 Ada
beberapa orang Yahudi, yang kepada mereka telah tuanku
berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrakh,
Mesakh dan Abednego, orang-orang ini tidak mengindahkan
titah tuanku, ya raja: mereka tidak memuja dewa tuanku
dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan.” 13 Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrakh,
Mesakh dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang
itu dibawa menghadap raja, 14 berkatalah Nebukadnezar
kepada mereka: ”Apakah benar, hai Sadrakh, Mesakh dan
Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak
menyembah patung emas yang kudirikan itu? 15 Sekarang,
jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagaibagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung
yang kubuat itu! Tetapi jika kamu tidak menyembah,
kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat
melepaskan kamu dari dalam tanganku?” 16 Lalu Sadrakh,
Mesakh dan Abednego menjawab raja Nebukadnezar: ”Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku daRaja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang
lam hal ini. 17 Jika Allah kami yang kami puja sanggup
tingginya enam puluh hasta dan lebarnya enam hasta yang
melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari
didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. 2 Lalu raja
perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangaNebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wa-
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nmu, ya raja; 18 tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung
emas yang tuanku dirikan itu.” 19 Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrakh, Mesakh dan Abednego; lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas dari yang
biasa. 20 Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari
tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrakh, Mesakh dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. 21 Lalu diikatlah
ketiga orang itu, dengan jubah, celana, topi dan pakaianpakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 22 Karena titah raja itu keras,
dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga
nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrakh, Mesakh dan Abednego itu ke atas. 23 Tetapi
ketiga orang itu, yakni Sadrakh, Mesakh dan Abednego,
jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan
terikat. 24 Kemudian terkejutlah raja Nebukadnezar lalu
bangun dengan segera; berkatalah ia kepada para menterinya: ”Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?” Jawab mereka kepada raja:
”Benar, ya raja!” 25 Katanya: ”Tetapi ada empat orang
kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api
itu; mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa!” 26 Lalu Nebukadnezar mendekati
pintu perapian yang bernyala-nyala itu; berkatalah ia: ”Sadrakh, Mesakh dan Abednego, hamba-hamba Allah yang
maha tinggi, keluarlah dan datanglah ke mari!” Lalu keluarlah Sadrakh, Mesakh dan Abednego dari api itu. 27 Dan
para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul; mereka melihat, bahwa tubuh
orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut
di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaranpun tidak ada pada
mereka. 28 Berkatalah Nebukadnezar: ”Terpujilah Allahnya Sadrakh, Mesakh dan Abednego! Ia telah mengutus
malaikat-Nya dan melepaskan hamba-hamba-Nya, yang
telah menaruh percaya kepada-Nya, dan melanggar titah
raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah allah manapun
kecuali Allah mereka. 29 Sebab itu aku mengeluarkan perintah, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau
bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrakh, Mesakh dan Abednego, akan
dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada allah lain yang
dapat melepaskan secara demikian itu.” 30 Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrakh, Mesakh dan
Abednego di wilayah Babel.
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luruh bumi: ”Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu! 2 Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan
mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha
tinggi kepadaku. 3 Betapa besarnya tanda-tanda-Nya dan
betapa hebatnya mujizat-mujizat-Nya! Kerajaan-Nya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahan-Nya turun-temurun!
4
Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku; 5 lalu aku
mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku
di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. 6 Maka aku mengeluarkan titah, bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa
menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. 7 Kemudian orang-orang berilmu,
ahli jampi, para Kasdim dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. 8 Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku,
yakni Daniel yang dinamai Beltsazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus.
Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu: 9 Hai Beltsazar,
kepala orang-orang berilmu! Aku tahu, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak
ada rahasia yang sukar bagimu! Sebab itu inilah riwayat
penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. 10 Adapun penglihatan yang kudapat di
tempat tidurku itu, demikian: di tengah-tengah bumi ada
sebatang pohon yang sangat tinggi; 11 pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat
dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. 12 Daun-daunnya
indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan
bagi semua yang hidup; di bawahnya binatang-binatang di
padang mencari tempat bernaung dan di dahan-dahannya
bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk
mendapat makanan dari padanya. 13 Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit; 14 ia berseru dengan nyaring, demikian katanya: Tebanglah pohon
itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya
dan hamburkanlah buah-buahnya! Biarlah binatang-binatang
lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya!
15
Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah,
terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput
muda di padang; biarlah ia dibasahi dengan embun dari
langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi! 16 Biarlah hati
manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai tujuh masa
berlalu. 17 Titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus,
supaya orang-orang yang hidup tahu, bahwa Yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, bahkan orang
Dari raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari seyang paling kecil sekalipun dapat diangkat-Nya untuk kegala bangsa, suku bangsa dan bahasa, yang diam di se-

4

629
dudukan itu. 18 Itulah mimpi yang telah kudapat, aku,
raja Nebukadnezar; sekarang engkau, Beltsazar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana
dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya
kepadaku; tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau
penuh dengan roh para dewa yang kudus!” 19 Lalu berdirilah Daniel yang namanya Beltsazar, tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja: ”Beltsazar, janganlah mimpi dan maknanya itu
menggelisahkan engkau!” Beltsazar menjawab: ”Tuanku,
biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku dan maknanya atas seteru tuanku! 20 Pohon yang tuanku lihat itu,
yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke
langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, 21 yang
daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah dan
padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di
bawahnya ada binatang-binatang di padang dan di dahandahannya bersarang burung-burung di udara-- 22 tuankulah
itu, ya raja, tuanku yang telah bertambah besar dan kuat,
yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang
kekuasaannya sampai ke ujung bumi! 23 Tentang yang tuanku raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus,
yang turun dari langit, sambil berkata: Tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi
dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia
dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang,
hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai tujuh
masa berlalu-- 24 inilah maknanya, ya raja, dan inilah putusan Yang Mahatinggi mengenai tuanku raja: 25 tuanku
akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang; kepada tuanku akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari
langit; dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai
tujuh masa berlalu, hingga tuanku mengakui, bahwa Yang
Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. 26 Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti:
kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang segera sesudah tuanku mengakui, bahwa Sorgalah yang mempunyai
kekuasaan. 27 Jadi, ya raja, biarlah nasihatku berkenan
pada hati tuanku: lepaskanlah diri tuanku dari pada dosa
dengan melakukan keadilan, dan dari pada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas; dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan!” 28 Semuanya itu terjadi atas raja Nebukadnezar;
29
sebab setelah lewat dua belas bulan, ketika ia sedang
berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, 30 berkatalah
raja: ”Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan
kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?” 31 Raja belum habis
bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit: ”Kepa-

damu dinyatakan, ya raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan
telah beralih dari padamu; 32 engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara
binatang-binatang di padang; kepadamu akan diberikan
makanan rumput seperti kepada lembu; dan demikianlah
akan berlaku atasmu sampai tujuh masa berlalu, hingga
engkau mengakui, bahwa Yang Mahatinggi berkuasa atas
kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang
dikehendaki-Nya!” 33 Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara
manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya
basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi
panjang seperti bulu burung rajawali dan kukunya seperti
kuku burung. 34 Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan
akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang
Mahatinggi dan membesarkan dan memuliakan Yang Hidup kekal itu, karena kekuasaan-Nya ialah kekuasaan yang
kekal dan kerajaan-Nya turun-temurun. 35 Semua penduduk bumi dianggap remeh; Ia berbuat menurut kehendakNya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi;
dan tidak ada seorangpun yang dapat menolak tanganNya dengan berkata kepada-Nya: ”Apa yang Kaubuat?”
36
Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah
juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi; aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu
diberikan kepadaku. 37 Jadi sekarang aku, Nebukadnezar,
memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang
segala perbuatan-Nya adalah benar dan jalan-jalan-Nya
adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang
berlaku congkak.

5

Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, seribu orang jumlahnya; dan di hadapan seribu orang itu ia minum-minum anggur. 2 Dalam
kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa
perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam Bait Suci di Yerusalem,
supaya raja dan para pembesarnya, para isteri dan para
gundik mereka minum dari perkakas itu. 3 Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari dalam Bait Suci, Rumah Allah di Yerusalem, lalu
raja dan para pembesarnya, para isteri dan para gundik
mereka minum dari perkakas itu; 4 mereka minum anggur
dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. 5 Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding
istana raja, di depan kaki dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. 6 Lalu raja menjadi
pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia; sendisendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. 7 Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya
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para ahli jampi, para Kasdim dan para ahli nujum dibawa
menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana
di Babel itu: ”Setiap orang yang dapat membaca tulisan
ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga.” 8 Tetapi semua orang bijaksana dari raja, yang telah datang menghadap, tidak sanggup membaca tulisan
itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada
raja. 9 Sesudah itu sangatlah cemas hati raja Belsyazar
dan ia menjadi pucat; juga para pembesarnya terperanjat. 10 Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu
masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan; berkatalah ia: ”Ya raja, kekallah hidup tuanku! Janganlah
pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku dan janganlah menjadi pucat; 11 sebab dalam kerajaan tuanku ada
seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus!
Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu
kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para
dewa. Ia telah diangkat oleh raja Nebukadnezar, ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi,
para Kasdim dan para ahli nujum, 12 karena pada orang
itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan
akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltsazar oleh raja.
Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya!” 13 Lalu dibawalah Daniel menghadap
raja. Bertanyalah raja kepada Daniel: ”Engkaukah Daniel
itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja,
ayahku, dari tanah Yehuda? 14 Telah kudengar tentang
engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan
bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat
yang luar biasa. 15 Kepadaku telah dibawa orang-orang
bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi
mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu.
16
Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau
dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku,
maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu
dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga.” 17 Kemudian Daniel menjawab raja:
”Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku
kepada orang lain! Namun demikian, aku akan membaca
tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. 18 Ya tuanku raja! Allah, Yang Mahatinggi,
telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. 19 Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikanNya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap
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dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa; dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya
siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang
dikehendakinya. 20 Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan
keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya dan kemuliaannya diambil dari padanya. 21 Ia dihalau dari antara manusia dan
hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat
tinggalnya ada di antara keledai hutan; kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui,
bahwa Allah, Yang Mahatinggi, berkuasa atas kerajaan
manusia dan mengangkat siapa yang dikehendaki-Nya untuk kedudukan itu. 22 Tetapi tuanku, Belsyazar, anaknya,
tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. 23 Tuanku meninggikan diri terhadap Yang
Berkuasa di sorga: perkakas dari Bait-Nya dibawa orang
kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku,
para isteri dan para gundik tuanku telah minum anggur
dari perkakas itu; tuanku telah memuji-muji dewa-dewa
dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu,
yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah, yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku.
24
Sebab itu Ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. 25 Maka inilah tulisan yang tertulis
itu: Mene, mene, tekel ufarsin. 26 Dan inilah makna perkataan itu: Mene: masa pemerintahan tuanku dihitung
oleh Allah dan telah diakhiri; 27 Tekel: tuanku ditimbang
dengan neraca dan didapati terlalu ringan; 28 Peres: kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media
dan Persia.” 29 Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia,
bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan
sebagai orang ketiga. 30 Pada malam itu juga terbunuhlah
Belsyazar, raja orang Kasdim itu. 31 (6-1) Darius, orang
Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur enam
puluh dua tahun.
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(6-2) Lalu berkenanlah Darius mengangkat seratus dua
puluh wakil-wakil raja atas kerajaannya; mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan; 2 (6-3) membawahi mereka
diangkat pula tiga pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu; kepada merekalah para
wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. 3 (6-4) Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena
ia mempunyai roh yang luar biasa; dan raja bermaksud
untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. 4 (6-5)
Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari
alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan,
tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesu-
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atu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. 5 (6-6)
Maka berkatalah orang-orang itu: ”Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali
dalam hal ibadahnya kepada Allahnya!” 6 (6-7) Kemudian
bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu
menghadap raja serta berkata kepadanya: ”Ya raja Darius, kekallah hidup tuanku! 7 (6-8) Semua pejabat tinggi
kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri
dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar
barangsiapa yang dalam tiga puluh hari menyampaikan
permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan
ke dalam gua singa. 8 (6-9) Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang
orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali.” 9 (6-10) Sebab itu raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. 10 (6-11) Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia
ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap
yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. 11 (6-12) Lalu orang-orang itu bergegas-gegas
masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. 12 (6-13) Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan
raja: ”Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam tiga puluh hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke
dalam gua singa?” Jawab raja: ”Perkara ini telah pasti
menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali.” 13 (6-14) Lalu kata mereka
kepada raja: ”Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda,
tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi tiga kali
sehari ia mengucapkan doanya.” 14 (6-15) Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari
jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari
masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. 15 (6-16)
Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja
serta berkata kepadanya: ”Ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada
larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah!” 16 (6-17) Sesudah itu raja memberi perintah,
lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel: ”Allahmu yang kausembah dengan tekun, Dialah kiranya yang melepaskan
engkau!” 17 (6-18) Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan
cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan

apa-apa. 18 (6-19) Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu; ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. 19 (620) Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah
raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa; 20 (6-21)
dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada
Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel: ”Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kausembah dengan tekun, telah sanggupkah Ia melepaskan
engkau dari singa-singa itu?” 21 (6-22) Lalu kata Daniel kepada raja: ”Ya raja, kekallah hidupmu! 22 (6-23) Allahku
telah mengutus malaikat-Nya untuk mengatupkan mulut
singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan
aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapan-Nya; tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan
kejahatan.” 23 (6-24) Lalu sangat sukacitalah raja dan ia
memberi perintah, supaya Daniel ditarik dari dalam gua
itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak
terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada
Allahnya. 24 (6-25) Raja memberi perintah, lalu diambillah
orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anakanak dan isteri-isteri mereka. Belum lagi mereka sampai
ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka,
bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. 25 (6-26) Kemudian raja Darius mengirim surat kepada orang-orang
dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, yang mendiami seluruh bumi, bunyinya: ”Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu! 26 (6-27) Bersama ini kuberikan
perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang
harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya;
pemerintahan-Nya tidak akan binasa dan kekuasaan-Nya
tidak akan berakhir. 27 (6-28) Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di
bumi, Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman
singa-singa.” 28 (6-29) Dan Daniel ini mempunyai kedudukan
tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman
pemerintahan Koresh, orang Persia itu.
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Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan
di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya: 2 Berkatalah Daniel, demikian: ”Pada
malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat
angin dari langit mengguncangkan laut besar, 3 dan empat
binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda
dengan yang lain. 4 Yang pertama rupanya seperti seekor
singa, dan mempunyai sayap burung rajawali; aku terus
melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat
dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. 5 Dan tampak
ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang; ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan
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tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya: Ayo,
makanlah daging banyak-banyak. 6 Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti
macan tutul; ada empat sayap burung pada punggungnya, lagipula binatang itu berkepala empat, dan kepadanya diberikan kekuasaan. 7 Kemudian aku melihat dalam
penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi; ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya; ia
berbeda dengan segala binatang yang terdahulu; lagipula
ia bertanduk sepuluh. 8 Sementara aku memperhatikan
tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu
tanduk lain yang kecil, sehingga tiga dari tanduk-tanduk
yang dahulu itu tercabut; dan pada tanduk itu tampak ada
mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong.
9
Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan,
lalu duduklah Yang Lanjut Usianya; pakaian-Nya putih
seperti salju dan rambut-Nya bersih seperti bulu domba;
kursi-Nya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api
yang berkobar-kobar; 10 suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapan-Nya; seribu kali beribu-ribu melayani
Dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapanNya. Lalu duduklah Majelis Pengadilan dan dibukalah
Kitab-kitab. 11 Aku terus melihatnya, karena perkataan
sombong yang diucapkan tanduk itu; aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan
dan diserahkan ke dalam api yang membakar. 12 Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka
hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. 13 Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu,
tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut
Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan-Nya. 14 Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa,
suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. 15 Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan
penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan
aku. 16 Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu.
Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannyalah kepadaku maknanya: 17 Binatang-binatang besar yang empat ekor itu ialah empat raja yang akan muncul dari dalam
bumi; 18 sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan
kekal selama-lamanya. 19 Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan,
dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap
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dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya; 20 dan tentang kesepuluh tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang
mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah tiga tanduk,
dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang
lain. 21 Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan
orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, 22 sampai
Yang Lanjut Usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. 23 Maka demikianlah katanya: Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di
bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan
menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. 24 Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang
muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka, akan muncul
seorang raja; dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu
dan akan merendahkan tiga raja. 25 Ia akan mengucapkan
perkataan yang menentang Yang Mahatinggi, dan akan
menganiaya orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi; ia
berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu
masa dan dua masa dan setengah masa. 26 Lalu Majelis Pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut
dari padanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. 27 Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan
diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Mahatinggi: pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang
kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. 28 Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel,
pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku
menjadi pucat; dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku.”
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Pada tahun yang ketiga pemerintahan raja Belsyazar,
nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah
yang tampak kepadaku dahulu itu. 2 Aku melihat dalam
penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di
puri Susan, yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu, bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai.
3
Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor
domba jantan berdiri di depan sungai itu; tanduknya dua
dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi
dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. 4 Aku
melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara dan
ke selatan, dan tidak ada seekor binatangpun yang tahan
menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan
dari kuasanya; ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. 5 Tetapi sementara aku memperhatikannya,
tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat,
yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah; dan
kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di

633
antara kedua matanya. 6 Ia datang pada domba jantan
yang dua tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat.
7
Aku melihatnya mendekati domba jantan itu; ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya
kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia; dihempaskannya dia ke bumi,
diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba
jantan itu dari kuasanya. 8 Kambing jantan itu sangat
membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada
tempatnya tumbuh empat tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. 9 Maka dari
salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil, yang
menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur dan
ke arah Tanah Permai. 10 Ia menjadi besar, bahkan sampai
kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari
bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi, dan
diinjak-injaknya. 11 Bahkan terhadap Panglima bala tentara itupun ia membesarkan dirinya, dan dari pada-Nya
diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatNya yang kudus dirobohkannya. 12 Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. 13 Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang
berbicara itu: ”Sampai berapa lama berlaku penglihatan
ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara
yang diinjak-injak?” 14 Maka ia menjawab: ”Sampai lewat
dua ribu tiga ratus petang dan pagi, lalu tempat kudus
itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar.” 15 Sedang
aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku,
yang rupanya seperti seorang laki-laki; 16 dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru: ”Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan
itu!” 17 Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika
ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup, lalu ia
berkata kepadaku: ”Pahamilah, anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa!” 18 Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke
tanah; tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri
kembali. 19 Lalu berkatalah ia: ”Kuberitahukan kepadamu
apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu
mengenai akhir zaman. 20 Domba jantan yang kaulihat itu,
dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang Media dan
Persia. 21 Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara
kedua matanya itu ialah raja yang pertama. 22 Dan bahwa
tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul empat
buah, berarti: empat kerajaan akan muncul dari bangsa
itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. 23 Dan pada akhir
kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh ke-

jahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka
yang garang dan yang pandai menipu. 24 Kekuatannya
akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu,
dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan,
dan apa yang dilakukannya akan berhasil; orang-orang
berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus.
25
Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya
akan berhasil; ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan
dibinasakannya; juga ia akan bangkit melawan Raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia
akan dihancurkan. 26 Adapun penglihatan tentang petang
dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar.
Tetapi engkau, sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal
itu mengenai masa depan yang masih jauh.” 27 Maka aku,
Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya; kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja.
Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya.
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Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasyweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi
raja atas kerajaan orang Kasdim, 2 pada tahun pertama
kerajaannya itu aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan Kitab jumlah tahun yang menurut firman TUHAN
kepada nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing
Yerusalem, yakni tujuh puluh tahun. 3 Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan
bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung
serta abu. 4 Maka aku memohon kepada TUHAN, Allahku,
dan mengaku dosaku, demikian: ”Ah Tuhan, Allah yang
maha besar dan dahsyat, yang memegang Perjanjian dan
kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta
berpegang pada perintah-Mu! 5 Kami telah berbuat dosa
dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanMu, 6 dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para
nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja
kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa
kami dan kepada segenap rakyat negeri. 7 Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada
hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan
mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. 8 Ya TUHAN, kami, raja-raja kami,
pemimpin-pemimpin kami dan bapa-bapa kami patutlah
malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau.
9
Pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan,
walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, 10 dan
tidak mendengarkan suara TUHAN, Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikanNya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hambahamba-Nya. 11 Segenap orang Israel telah melanggar hukum-
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27. DANIEL

Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara- untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, unMu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan tuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keasumpah, yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba dilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan
Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. 25 Maka ke12
Dan telah ditetapkan-Nya firman-Nya, yang diucapkan- tahuilah dan pahamilah: dari saat firman itu keluar, yakni
Nya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali,
memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkan-Nya ke- sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang
pada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah ter- raja, ada tujuh kali tujuh masa; dan enam puluh dua kali
jadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. 13 Seperti tujuh masa lamanya kota itu akan dibangun kembali deyang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ngan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah
ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kesulitan. 26 Sesudah keenam puluh dua kali tujuh masa
kasihan TUHAN, Allah kami, dengan berbalik dari se- itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal
gala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seodari pada-Mu. 14 Sebab itu TUHAN bersiap dengan ma- rang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi
lapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami; karena raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah; dan sampai
TUHAN, Allah kami, adalah adil dalam segala perbuatan pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan,
yang dilakukan-Nya, tetapi kami tidak mendengarkan suara- seperti yang telah ditetapkan. 27 Raja itu akan membuat
Nya. 15 Oleh sebab itu, ya Tuhan, Allah kami, yang te- perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama
lah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan satu kali tujuh masa. Pada pertengahan tujuh masa itu
tangan yang kuat dan memasyhurkan nama-Mu, seperti ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban sanpada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah ber- tapan; dan di atas sayap kekejian akan datang yang memlaku fasik. 16 Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, binasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan mebiarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Ye- nimpa yang membinasakan itu.”
rusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus; sebab oleh
karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moPada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang
yang kami maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi
Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang di17
cela bagi semua orang yang di sekeliling kami.
Oleh
beri nama Beltsazar; firman itu benar dan mengenai kesusebab itu, dengarkanlah, ya Allah kami, doa hamba-Mu
sahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan
ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu
diperhatikannyalah penglihatan itu. 2 Pada waktu itu aku,
yang telah musnah ini dengan wajah-Mu, demi Tuhan senDaniel, berkabung tiga minggu penuh: 3 makanan yang
diri. 18 Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah,
sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk
bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota
ke dalam mulutku dan aku tidak berurap sampai berlalu
yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampatiga minggu penuh. 4 Pada hari kedua puluh empat bulan
ikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdapertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni susarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangngai
Tigris, 5 kuangkat mukaku, lalu kulihat, tampak seMu yang berlimpah-limpah. 19 Ya Tuhan, dengarlah! Ya,
orang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang
Tuhan, ampunilah! Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertinemas dari ufas. 6 Tubuhnya seperti permata Tarsis dan
daklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau senwajahnya seperti cahaya kilat; matanya seperti suluh yang
diri, Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut demenyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga
ngan nama-Mu!” 20 Sementara aku berbicara dan berdoa
yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang badan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel,
nyak. 7 Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi
dan menyampaikan ke hadapan TUHAN, Allahku, perorang-orang yang bersama-sama dengan aku, tidak melimohonanku bagi gunung kudus Allahku, 21 sementara aku
hatnya; tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar,
berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku
sehingga mereka lari bersembunyi; 8 demikianlah aku tingGabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang
gal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang
dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari.
besar itu, hilanglah kekuatanku; aku menjadi pucat sama
22
Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku: ”Dasekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. 9 Lalu kudeniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepangar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara
damu untuk mengerti. 23 Ketika engkau mulai menyamucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan
paikan permohonan keluarlah suatu firman, maka aku damukaku ke tanah. 10 Tetapi ada suatu tangan menyentuh
tang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau
aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lusangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikatut dan tanganku. 11 Katanya kepadaku: ”Daniel, engkau
nlah penglihatan itu! 24 Tujuh puluh kali tujuh masa telah
orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan keditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus,
padamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku
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diutus kepadamu.” Ketika hal ini dikatakannya kepadaku,
berdirilah aku dengan gemetar. 12 Lalu katanya kepadaku:
”Janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu
itu. 13 Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri dua puluh
satu hari lamanya menentang aku; tetapi kemudian Mikhael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka,
datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana
berhadapan dengan raja-raja orang Persia. 14 Lalu aku
datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan
terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir; sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu.” 15 Ketika
dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke
tanah dan aku terkelu. 16 Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku; lalu kubuka mulutku dan
mulai berbicara, kataku kepada yang berdiri di depanku
itu: ”Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. 17 Masakan
aku, hamba tuanku ini dapat berbicara dengan tuanku!
Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada
lagi nafas padaku?” 18 Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan,
19
dan berkata: ”Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat!”
Sementara ia berbicara dengan aku, aku merasa kuat lagi
dan berkata: ”Berbicaralah kiranya tuanku, sebab engkau
telah memberikan aku kekuatan.” 20 Lalu katanya: ”Tahukah engkau, mengapa aku datang kepadamu? Sebentar
lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang
Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. 21 Namun demikian, aku
akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam Kitab Kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di
pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikhael, pemimpinmu itu,
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seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius, orang Media itu.” 2 ”Oleh sebab itu,
aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya, tiga raja lagi akan muncul di negeri Persia,
dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua, dan apabila ia telah menjadi kuat
karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. 3 Kemudian akan muncul
seorang raja yang gagah perkasa, yang akan memerintah
dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. 4 Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya
akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin
dari langit, jatuh bukan kepada keturunannya, dan tanpa
kekuasaan seperti yang dipunyainya; sebab kerajaannya
akan runtuh dan menjadi milik orang-orang yang lain dari

pada orang-orang ini. 5 Maka raja negeri Selatan akan menjadi kuat; tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya
akan menjadi lebih kuat dari padanya dan orang ini memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang
besar. 6 Beberapa tahun kemudian keduanya akan bersekutu: puteri raja negeri Selatan akan datang kepada raja
negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi puteri itu tidak berhasil, juga keturunannya tidak dapat bertahan: puteri itu akan diserahkan, demikian pula orangorang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya dan
orang yang mengawininya. 7 Dan pada waktu itu akan
tumbuh suatu tunas yang seakar dengan puteri itu menggantikan orang itu, dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara raja negeri Utara dan memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia
akan berkuasa. 8 Bahkan dewa-dewa mereka dan patungpatung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang
berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai
jarahan ke Mesir, lalu beberapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan raja negeri Utara. 9 Kemudian
raja ini akan memasuki kerajaan raja negeri Selatan, tetapi
kemudian pulang ke negerinya sendiri. 10 Kemudian anakanaknya akan bersiap untuk berperang, dan akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar, lalu salah seorang
dari mereka itu akan bergerak maju melawan dia, menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah; dan pada
serbuan yang kedua kalinya ia akan sampai ke benteng
musuhnya. 11 Maka menggeramlah raja negeri Selatan itu,
lalu maju berperang melawan raja negeri Utara, yang telah mengerahkan sejumlah tentara besar, dan tentara besar itu akan jatuh ke tangan musuhnya. 12 Setelah tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya akan bermegah; walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang,
ia tidak akan mempunyai kekuatan. 13 Lalu untuk kedua
kalinya raja negeri Utara itu akan mengerahkan sejumlah tentara besar, lebih besar dari yang pertama, dan
beberapa tahun kemudian, ia akan bergerak maju melawan dia dengan tentara yang besar dan dengan banyak
perlengkapan perang. 14 Pada waktu itu banyak orang
akan bangkit melawan raja negeri Selatan; juga orangorang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri,
sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir. 15 Maka raja negeri Utara itu akan
datang, mendirikan kubu pengepungan dan merebut kota
yang berbenteng; dan tentara negeri Selatan tidak akan
dapat bertahan, juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun, ya, tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan,
16
sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati, dan tidak ada seorangpun yang dapat bertahan
menghadapinya; ia akan menduduki Tanah Permai dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. 17 Kemudian ia
akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang
yang lain itu: ia akan mengadakan persetujuan dengan
dia, dan seorang puterinya diberikannya kepadanya untuk

636
menghancurkan kerajaan itu, tetapi maksudnya itu tidak
akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya. 18 Lalu
ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir dan
banyak yang direbutnya; tetapi seorang panglima akan
menghentikan penghinaannya itu, bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. 19 Sesudah itu ia akan
memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya
sendiri; tetapi ia akan tergelincir dan jatuh dan tidak akan
ditemukan lagi. 20 Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani
bagian yang terindah dari kerajaan itu, tetapi beberapa
hari kemudian ia akan dibinasakan, bukan oleh kemarahan
atau oleh peperangan. 21 Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat
raja; tetapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang
merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. 22 Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan, bahkan juga seorang raja Perjanjian. 23 Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang, dan ia akan maju
serta menjadi berkuasa, meskipun sedikit orang-orangnya.
24
Dengan tak disangka-sangka ia akan memasuki daerahdaerah yang paling subur dari negeri itu, dan melakukan
apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya; juga terhadap
tempat-tempat yang berbenteng ia membuat siasat, tetapi
hanya untuk sementara waktu. 25 Kekuatan dan keberaniannya akan ditujukannya melawan raja negeri Selatan
dengan memakai tentara yang besar; dan walaupun raja
negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan
tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat
bertahan, sebab akan diadakan siasat terhadap dia, 26 dan
orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya: tentaranya akan hanyut dan banyak orangnya
yang tewas dibunuh. 27 Dan kedua raja itu bermaksud jahat, dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu
meja, mereka akan saling membohongi; tetapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai
waktu yang ditetapkan. 28 Kemudian ia akan pulang ke
negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud
menentang Perjanjian Kudus; dan itu dilakukannya, lalu
pulang ke negerinya. 29 Pada waktu yang ditetapkan ia
akan memasuki pula negeri Selatan, tetapi kali yang kedua
ini tidak akan sama dengan yang pertama, 30 karena akan
datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga
hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati
mendendam terhadap Perjanjian Kudus dan ia akan bertindak: setelah pulang kembali, ia akan menujukan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan Perjanjian
Kudus. 31 Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban
sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan.
32
Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap Perjanjian

27. DANIEL
akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin; tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan
akan bertindak. 33 Dan orang-orang bijaksana di antara
umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi
untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas.
34
Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan
sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. 35 Sebagian dari orangorang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian
diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman; sebab akhir zaman
itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. 36 Raja
itu akan berbuat sekehendak hati; ia akan meninggikan
dan membesarkan dirinya terhadap setiap allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala allah ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia
akan beruntung sampai akhir murka itu; sebab apa yang
telah ditetapkan akan terjadi. 37 Juga para allah nenek
moyangnya tidak akan diindahkannya; baik pujaan orangorang perempuan maupun allah manapun juga tidak akan
diindahkannya, sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. 38 Tetapi sebagai ganti semuanya itu ia
akan menghormati dewa benteng-benteng: dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barangbarang yang berharga. 39 Dan ia akan bertindak terhadap
benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa
asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi
kehormatan; ia akan membuat mereka menjadi berkuasa
atas banyak orang dan kepada mereka akan dibagikannya
tanah sebagai upah. 40 Tetapi pada akhir zaman raja negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan raja negeri
Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orangorang berkuda dan dengan banyak kapal; dan ia akan memasuki negeri-negeri, dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. 41 Juga Tanah Permai akan dimasukinya, dan banyak orang akan jatuh; tetapi dari tangannya
akan terluput tanah Edom, tanah Moab dan bagian yang
penting dari bani Amon. 42 Ia akan menjangkau negerinegeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. 43 Ia akan
menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang
berharga negeri Mesir, dan orang Libia serta orang Etiopia akan mengikuti dia. 44 Tetapi kabar-kabar dari sebelah
timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya,
sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. 45 Ia
akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan
gunung Permai yang kudus itu, tetapi kemudian ia akan
menemui ajalnya dan tidak ada seorangpun yang menolongnya.”
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samu; dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar,
seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa
sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu
akan terluput, yakni barangsiapa yang didapati namanya
tertulis dalam Kitab itu. 2 Dan banyak dari antara orangorang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun,
sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. 3 Dan
orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada
kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selamalamanya. 4 Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala
firman itu, dan meteraikanlah Kitab itu sampai pada akhir
zaman; banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah.” 5 Kemudian aku, Daniel, melihat,
maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi
sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. 6 Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai
itu: ”Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir?” 7 Lalu
kudengar orang yang berpakaian kain lenan, yang ada di
sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan
kirinya ke langit: ”Satu masa dan dua masa dan setengah
masa; dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi!” 8 Adapun aku,
memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya, lalu
kutanya: ”Tuanku, apakah akhir segala hal ini?” 9 Tetapi
ia menjawab: ”Pergilah, Daniel, sebab firman ini akan
tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman.
10
Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik; tidak seorangpun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi
orang-orang bijaksana akan memahaminya. 11 Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada seribu dua ratus dan
sembilan puluh hari. 12 Berbahagialah orang yang tetap
menanti-nanti dan mencapai seribu tiga ratus tiga puluh
lima hari. 13 Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir
zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan bangkit
untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman.”

Hosea

1Firman TUHAN yang datang kepada Hosea bin Beeri

antara buah dadanya, 3 (2-2) supaya jangan Aku menangpada zaman Uzia, Yotam, Ahas dan Hizkia, raja-raja Ye- galkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan
huda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti
2
Ketika TUHAN mulai berbicara dengan perantaraan Ho- padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu
4
sea, berfirmanlah Ia kepada Hosea: ”Pergilah, kawinilah membiarkan dia mati kehausan. (2-3) Tentang anak-anaknya,
seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak Aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak5
sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membe- anak sundal. (2-4) Sebab ibu mereka telah menjadi sunlakangi TUHAN.” 3 Maka pergilah ia dan mengawini Go- dal; dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak semer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu nonoh. Sebab dia berkata: Aku mau mengikuti para kekadan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. 4 Kemudian sihku, yang memberi roti dan air minumku, bulu domba
6
berfirmanlah TUHAN kepada Hosea: ”Berilah nama Yi- dan kain lenanku, minyak dan minumanku. (2-5) Sezreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka Aku bab itu, sesungguhnya, Aku akan menyekat jalannya deakan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yi- ngan duri-duri, dan mendirikan pagar tembok mengurung
7
zreel dan Aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. (2-6)
5
Maka pada waktu itu Aku akan mematahkan busur pa- Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan
nah Israel di lembah Yizreel.” 6 Lalu perempuan itu meng- mencapai mereka; dia akan mencari mereka, tetapi tidak
andung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Ber- bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata: Aku
firmanlah TUHAN kepada Hosea: ”Berilah nama Lo-Ruhamaakan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sekepada anak itu, sebab Aku tidak akan menyayangi lagi bab waktu itu aku lebih berbahagia dari pada sekarang.
8
kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni me- (2-7) Tetapi dia tidak insaf bahwa Akulah yang memberi
reka. 7 Tetapi Aku akan menyayangi kaum Yehuda dan me- kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memnyelamatkan mereka demi TUHAN, Allah mereka. Aku perbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka
9
akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau menjadi patung Baal. (2-8) Sebab itu Aku akan mengpedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang- ambil kembali gandum-Ku pada masanya dan anggur-Ku
orang berkuda.” 8 Sesudah menyapih Lo-Ruhama, mengan- pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba
10
dunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak dan kain lenan-Ku yang harus menutupi auratnya. (2-9)
laki-laki. 9 Lalu berfirmanlah Ia: ”Berilah nama Lo-Ami Dan sekarang, Aku akan menyingkapkan kemaluannya, di
kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umat-Ku dan depan mata para kekasihnya, dan seorangpun tidak akan
11
Aku ini bukanlah Allahmu.” 10 Tetapi kelak, jumlah orang melepaskan dia dari tangan-Ku. (2-10) Aku akan mengIsrael akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar hentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan baru12
dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana di- nya dan hari Sabatnya dan segala perayaannya. (2-11)
katakan kepada mereka: ”Kamu ini bukanlah umat-Ku,” Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon araakan dikatakan kepada mereka: ”Anak-anak Allah yang nya, yang tentangnya dikatakannya: Ini semuanya pemhidup.” 11 Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul berian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para
bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pe- kekasihku! Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan
13
mimpin, lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab binatang-binatang di padang akan memakannya habis. (212) Dan Aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika
besar hari Yizreel itu.
dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan
(1-12) Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki: anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para keka”Ami!” dan kepada saudara-saudaramu perempuan: ”Ru- sihnya dan melupakan Aku,” demikianlah firman TUHAN.
14
(2-13) ”Sebab itu, sesungguhnya, Aku ini akan membuhama!” 2 (2-1) ”Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia
bukan isteri-Ku, dan Aku ini bukan suaminya; biarlah di- juk dia, dan membawa dia ke padang gurun, dan berbi15
(2-14) Aku akan membejauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinahnya dari cara menenangkan hatinya.
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28. HOSEA

ikan-ikan di laut akan mati lenyap. 4 Hanya janganlah
ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegor,
sebab terhadap engkaulah pengaduan-Ku itu, hai imam!
5
Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi
akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam
hari; dan Aku akan membinasakan ibumu. 6 Umat-Ku
binasa karena tidak mengenal Allah; karena engkaulah
yang menolak pengenalan itu maka Aku menolak engkau
menjadi imam-Ku; dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka Aku juga akan melupakan anakanakmu. 7 Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepada-Ku, kemuliaan mereka akan Kutukar dengan kehinaan. 8 Mereka mendapat rezeki dari dosa
umat-Ku dan mengharapkan umat-Ku itu berbuat salah.
9
Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam: Aku
akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya dan
Aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. 10 Mereka akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang,
mereka akan bersundal, tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan TUHAN untuk berpegang
kepada sundal. 11 Anggur dan air anggur menghilangkan
daya pikir. 12 Umat-Ku bertanya kepada pohonnya, dan
tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka. 13 Mereka mempersembahkan
korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban
di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah
Berfirmanlah TUHAN kepadaku: ”Pergilah lagi, cinta- sebabnya anak-anakmu perempuan berzinah dan menantu14
ilah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan mengTUHAN juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka hukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berziberpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kis- nah, atau menantu-menantumu perempuan, sekalipun memis.” 2 Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran lima reka bersundal; sebab mereka sendiri mengasingkan diri
belas syikal perak dan satu setengah homer jelai. 3 Aku bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan
berkata kepadanya: ”Lama engkau harus diam padaku mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundaldengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepu- sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan run15
nyaan seorang laki-laki; juga aku ini tidak akan bersetu- tuh. Jika engkau ini berzinah, hai Israel, janganlah Ye4
buh dengan engkau.” Sebab lama orang Israel akan diam huda turut bersalah! Janganlah pergi ke Gilgal, dan jangadengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, ti- nlah naik ke Bet-Awen, dan janganlah bersumpah: ”Demi
16
ada tugu berhala dan tiada efod dan terafim. 5 Sesudah TUHAN yang hidup!” Sebab Israel degil seperti lembu
itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari TUHAN, yang degil, masakan sekarang TUHAN menggembalakan
17
Allah mereka, dan Daud, raja mereka. Mereka akan da- mereka, seperti domba di tanah lapang? Efraim berse18
tang dengan gementar kepada TUHAN dan kepada kebaikan-kutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia! Persepakatan
para pemabuk! mereka menyerahkan diri habis-habisan
Nya pada hari-hari yang terakhir.
kepada persundalan; mereka lebih mencintai kehinaan dari
pada kemasyhuran mereka. 19 Angin melingkupi mereka
Dengarlah firman TUHAN, hai orang Israel, sebab
dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu
TUHAN mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini,
karena korban-korban mereka.
sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan ti2
dak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya
mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, meDengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum
lakukan kekerasan dan penumpahan darah menyusul pe- Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja! Sebab
numpahan darah. 3 Sebab itu negeri ini akan berkabung, mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah
dan seluruh penduduknya akan merana; juga binatang- menjadi perangkap bagi Mizpa, dan jaring yang dikembinatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan bangkan di atas gunung Tabor, 2 dan lobang yang dike-

rikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Maka
dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. 16 (2-15) Maka pada waktu itu, demikianlah
firman TUHAN, engkau akan memanggil Aku: Suamiku,
dan tidak lagi memanggil Aku: Baalku! 17 (2-16) Lalu
Aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka
nama mereka tidak lagi disebut. 18 (2-17) Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatangbinatang di padang dan dengan burung-burung di udara,
dan binatang-binatang melata di muka bumi; Aku akan
meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari
negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram. 19 (2-18) Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku
untuk selama-lamanya dan Aku akan menjadikan engkau
isteri-Ku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia
dan kasih sayang. 20 (2-19) Aku akan menjadikan engkau
isteri-Ku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal TUHAN. 21 (2-20) Maka pada waktu itu, demikianlah
firman TUHAN, Aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. 22 (2-21) Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini
akan mendengarkan Yizreel. 23 (2-22) Aku akan menaburkan dia bagi-Ku di bumi, dan akan menyayangi LoRuhama, dan Aku berkata kepada Lo-Ami: Umat-Ku engkau! dan ia akan berkata: Allahku!”
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ruk di lembah Sitim, maka Aku ini akan menghajar me- Allah, lebih dari pada korban-korban bakaran. 7 Tetapi mereka sekalian. 3 Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tida- reka itu telah melangkahi perjanjian di Adam, di sana meklah tersembunyi bagi-Ku, sebab engkau telah berzinah, reka telah berkhianat terhadap Aku. 8 Gilead adalah kota
hai Efraim; dan Israel telah menajiskan diri. 4 Perbuatan- para penjahat, penuh dengan jejak darah. 9 Seperti geromperbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik ke- bolan menghadang demikianlah persekutuan para imam;
pada Allah mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka membunuh di jalan ke Sikhem, sungguh, mereka
mereka, dan mereka tidak mengenal TUHAN. 5 Kecongkakan melakukan perbuatan mesum. 10 Di antara kaum Israel teIsrael menjadi saksi terhadap dirinya sendiri; Efraim akan lah Kulihat hal-hal yang mengerikan; di sana ada Efraim
tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama- bersundal dan Israel telah menajiskan diri. 11 Juga bagimu,
sama mereka juga Yehuda. 6 Dengan korban kambing domba hai Yehuda, telah ditentukan penuaian: Apabila Aku medan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari TUHAN,mulihkan keadaan umat-Ku,
tetapi tidak akan menjumpai Dia; Ia telah menarik diri
dari mereka. 7 Mereka telah berkhianat terhadap TUHAN,
apabila Aku menyembuhkan Israel, maka tersingkasebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak
plah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria:
sah; sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan
sebab mereka melakukan penipuan: pencuri mendobrak
ladang mereka. 8 Tiuplah sangkakala di Gibea, dan nafiri
masuk, gerombolan merampas di luar. 2 Dan tidak terdi Rama. Berteriaklah di Bet-Awen, gemetarlah, hai Bepikir mereka bahwa Aku mengingat segala kejahatan menyamin! 9 Efraim akan menjadi tandus, pada hari pengreka. Sekarangpun perbuatan-perbuatan mereka mengehukuman; mengenai suku-suku Israel Aku memberitahu
pung mereka, semuanya ada di hadapan wajah-Ku. 3 Mereka
10
apa yang pasti.
Para pemuka Yehuda adalah seperti
menyukakan raja dengan kejahatan mereka, dan para peorang-orang yang menggeser batas; ke atas mereka akan
muka dengan kebohongan mereka. 4 Sekaliannya mereka
11
Kucurahkan gemas-Ku seperti air. Efraim tertindas, diorang-orang berzinah, bagaikan dapur perapian yang meremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk bernyala terus, ketika tukang bakar roti berhenti membe12
jalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu Aku ini akan sesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum
jadi muai oleh ragi. 5 Pada pesta raja kita mereka mem13
Ketika Efraim melihat penyakitnya, dan YeYehuda.
buat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan;
huda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan
ia bersekutu dengan para pencemooh. 6 Batin mereka semengutus orang kepada Raja ’Agung’. Tetapi iapun tidak
perti dapur perapian; hati mereka menyala-nyala; semalamdapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan
malaman murka mereka surut, pada waktu pagi menyala
14
bisul itu dari padamu. Sebab Aku ini seperti singa bagi
kembali seperti api yang menjilat. 7 Mereka semua sudah
Efraim, dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku,
panas seperti dapur perapian, dan memakan habis para haAku ini akan menerkam, lalu pergi, Aku akan membawa
kim mereka. Semua raja mereka sudah tewas, tidak ada selari dan tidak ada yang melepaskan. 15 Aku akan pergi puorang di antara mereka yang berseru kepada-Ku. 8 Efraim
lang ke tempat-Ku, sampai mereka mengaku bersalah dan
mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa, Efraim
mencari wajah-Ku. Dalam kesesakannya mereka akan metelah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. 9 Orangrindukan Aku:
orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri
tidak mengetahuinya; juga ia sudah banyak beruban, te”Mari, kita akan berbalik kepada TUHAN, sebab Dia- tapi ia sendiri tidak mengetahuinya. 10 Kecongkakan Israel
lah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berkita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. balik kepada TUHAN, Allah mereka, dan tidak mencari
2
Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari, pada hari Dia kendati semuanya ini. 11 Efraim telah menjadi meryang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan pati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir,
hidup di hadapan-Nya. 3 Marilah kita mengenal dan beru- dengan pergi kepada Asyur. 12 Apabila mereka pergi, Aku
saha sungguh-sungguh mengenal TUHAN; Ia pasti muncul akan membentangkan jaring-Ku ke atas mereka; Aku akan
seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan, se- menurunkan mereka seperti burung-burung di udara, Aku
perti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi.” 4 Apakah akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan meyang akan Kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah reka. 13 Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri
yang akan Kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih se- dari pada-Ku! Binasalah mereka, sebab mereka membetiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang rontak terhadap Aku! Aku ini mau menebus mereka, tepagi-pagi benar. 5 Sebab itu Aku telah meremukkan me- tapi mereka berdusta terhadap Aku. 14 Seruan mereka
reka dengan perantaraan nabi-nabi, Aku telah membunuh kepada-Ku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka memereka dengan perkataan mulut-Ku, dan hukum-Ku ke- ratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh
luar seperti terang. 6 Sebab Aku menyukai kasih setia, dan diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terbukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan hadap Aku. 15 Sekalipun Aku telah melatih dan mengu-
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28. HOSEA

atkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang
kejahatan terhadap Aku. 16 Mereka berbalik kepada Baal,
mereka adalah seperti busur tipu; pemuka-pemuka mereka
akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar.
Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir.

tanah TUHAN, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan
di Asyur mereka akan memakan makanan najis. 4 Mereka
tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada TUHAN dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hati-Nya. Roti mereka adalah
seperti roti perkabungan, semua orang yang memakannya
akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk diriTiuplah sangkakala! Serangan laksana rajawali atas nya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah TUHAN.
5
rumah TUHAN! Oleh karena mereka telah melangkahi Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu perte6
perjanjian-Ku dan telah mendurhaka terhadap pengajaran- muan raya dan pada waktu hari raya TUHAN? Sebab waKu. 2 Kepada-Ku mereka berseru-seru: ”Ya Allahku, kami, laupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir
Israel mengenal Engkau!” 3 Israel telah menolak yang baik- akan mengumpulkan mereka, Memfis akan menguburkan
-biarlah musuh mengejar dia! 4 Mereka telah mengang- mereka. Rumput akan menutupi barang-barang perak
kat raja, tetapi tanpa persetujuan-Ku; mereka mengang- mereka yang berharga; onak akan tumbuh dalam kemah7
kat pemuka, tetapi dengan tidak setahu-Ku. Dari emas kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman,
dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi di- sudah datang hari-hari pembalasan, Israel akan mengalarinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. 5 Aku meno- minya, ”Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh
lak anak lembumu, hai Samaria; murka-Ku menyala terha- roh adalah orang gila!”, oleh karena besarnya kesalaha8
dap mereka! Sampai berapa lama tidak dapat disucikan, nmu dan besarnya permusuhan: Efraim, umat Allahku,
6
orang-orang Israel itu? Itu dibuat oleh tukang, dan itu sedang mengintai nabi, jerat penangkap burung ada di
bukan Allah! Sungguh, akan menjadi serpih anak lembu sepanjang jalannya, permusuhan ada di rumah Allahnya.
9
Samaria itu! 7 Sebab mereka menabur angin, maka mereka Busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari-hari
akan menuai puting beliung; gandum yang belum meng- Gibea; Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan
10
uning tidak ada pada mereka; tumbuh-tumbuhan itu ti- menghukum dosa mereka. Seperti buah-buah anggur di
dak menghasilkan tepung; dan jika memberi hasil, maka padang gurun Aku mendapati Israel dahulu; seperti buah
orang-orang lain menelannya. 8 Israel sudah ditelan; se- sulung sebagai hasil pertama pohon ara Aku melihat nenek
karang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa seperti moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baalbarang yang tidak disukai orang. 9 Sebab mereka telah Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban,
pergi ke Asyur, bagaikan keledai hutan yang memencilkan sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang
11
diri; Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. 10 Sekalipun mereka cintai itu. Kemuliaan Efraim terbang seperti bumereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa, rung: tiada yang melahirkan, yang hamil dan yang meng12
sekarang ini Aku akan mengumpulkan mereka, dan seben- andung! Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya,
tar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja dan para Aku akan membuat mereka bulus, sehingga tidak ada mapemuka. 11 Sungguh, Efraim telah memperbanyak mezbah; nusia lagi. Sungguh, celakalah juga mereka pada waktu
13
Efraim, seperti yang
mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. 12 SekalipunAku menjauh dari pada mereka!
Aku
lihat,
telah
membuat
anak-anaknya
menjadi binatang
Kutuliskan baginya banyak pengajaran-Ku, itu akan di13
perburuan;
Efraim
terpaksa
menyerahkan
anak-anaknya
anggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka men14
kepada
si
pembunuh.
Berilah
kepada
mereka,
ya TUHANcintai korban sembelihan; mereka mempersembahkan da-apakah
yang
hendak
Kauberi?
Berilah
kepada
mereka
ging dan memakannya; tetapi TUHAN tidak berkenan ke15
kandungan
yang
mandul
dan
buah
dada
yang
kering.
Segala
pada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mekejahatan
mereka
terjadi
di
Gilgal,
sungguh,
di
sana
Aku
reka dan akan menghukum dosa mereka; mereka harus
kembali ke Mesir! 14 Israel telah melupakan Pembuatnya mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatandan telah mendirikan istana-istana; Yehuda telah memper- perbuatan mereka Aku akan menghalau mereka dari rumahbanyak kota-kota yang berkubu; tetapi Aku akan melepas Ku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi, semua pe16
Efraim telah diapi ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka di- muka mereka adalah pemberontak.
pukul, akarnya telah menjadi kering, mereka tidak akan
makan habis.
menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan
anak, Aku akan mematikan buah kandungannya yang berJanganlah bersukacita, hai Israel! Janganlah bersorakharga. 17 Allahku akan membuang mereka, sebab mereka
sorak seperti bangsa-bangsa! Sebab engkau telah berzitidak mendengarkan Dia, maka mereka akan mengembara
nah dengan meninggalkan Allahmu, engkau telah mendi antara bangsa-bangsa.
cintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum.
2
Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan
Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya,
mengecewakan mereka. 3 Mereka tidak akan tetap diam di yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin

8

9

10

643
banyak dibuatnya mezbah-mezbah. Makin baik tanahnya, buhkan mereka. 4 Aku menarik mereka dengan tali kemakin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. 2 Hati mereka li- setiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka Aku seperti
cik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahan- orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka;
nya: Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka
akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. 3 Sungguh, makan. 5 Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur
sekarang mereka berkata: ”Kita tidak mempunyai raja akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk
lagi, sebab kita tidak takut kepada TUHAN. Apakah yang bertobat. 6 Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka,
dapat dilakukan raja bagi kita?” 4 Mereka membual, meng- akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan
angkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tum- memakan mereka di benteng-benteng mereka. 7 Umat-Ku
betah dalam membelakangi Aku; mereka memanggil kebuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. 5 Penduduk
Samaria gentar mengenai anak lembu Bet-Awen. Sungguh, pada Baal dan berhenti meninggikan nama-Ku. 8 Masakan
rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya
Aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engakan meratap oleh karenanya, oleh sebab kemuliaannya te- kau, hai Israel? Masakan Aku membiarkan engkau seperti
lah beralih dari padanya. 6 Anak lembu itu sendiri akan di- Adma, membuat engkau seperti Zeboim? Hati-Ku berbawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja ’Agung’. balik dalam diri-Ku, belas kasihan-Ku bangkit serentak.
Efraim akan menanggung malu, Israel akan mendapat malu 9 Aku tidak akan melaksanakan murka-Ku yang bernyalakarena rancangannya. 7 Samaria akan dihancurkan; raja- nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Senya seperti sepotong ranting yang terapung di air. 8 Bukit- bab Aku ini Allah dan bukan manusia, Yang Kudus di
bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimus- tengah-tengahmu, dan Aku tidak datang untuk menghanahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di nguskan. 10 Mereka akan mengikuti TUHAN, Ia akan mengatas mezbah-mezbahnya. Dan mereka akan berkata ke- aum seperti singa. Sungguh, Ia akan mengaum, maka
pada gunung-gunung: ”Timbunilah kami!” dan kepada anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, 11 seperti
bukit-bukit: ”Runtuhlah menimpa kami!” 9 Sejak hari Gi- burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti
bea engkau telah berdosa, hai Israel; di sana mereka bang- merpati dari tanah Asyur, lalu Aku akan menempatkan
kit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang cu- mereka lagi di rumah-rumah mereka, demikianlah firman
rang akan mencapai mereka di Gibea? 10 Aku telah datang TUHAN. 12 (12-1) Dengan kebohongan Aku telah dikepung
untuk menghajar mereka; bangsa-bangsa akan berkumpul oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel; sedang Yehuda
melawan mereka, apabila mereka dihajar karena salahnya menghilang dari dekat Allah, dari dekat Yang Mahakudus
yang berganda. 11 Efraim dahulu seekor anak lembu yang yang setia.
terlatih, yang suka mengirik, dan Aku ini menyayangi tengkuknya yang elok, Aku memasang Efraim; Yehuda harus
(12-2) Efraim menjaga angin, dan mengejar angin timembajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri.
mur
sehari
suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan;
12
Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah
mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur, dan memmenurut kasih setia! Bukalah bagimu tanah baru, sebab
bawa minyak kepada Mesir. 2 (12-3) TUHAN mempunyai
sudah waktunya untuk mencari TUHAN, sampai Ia daperbantahan
dengan Yehuda, Ia akan menghukum Yakub
tang dan menghujani kamu dengan keadilan. 13 Kamu
sesuai dengan tingkah lakunya, dan akan memberi balasan
telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, tekepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. 3 (12lah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau te4) Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam
lah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya
kegagahannya ia bergumul dengan Allah. 4 (12-5) Ia berpahlawan-pahlawanmu, 14 maka keriuhan perang akan timgumul dengan Malaikat dan menang; ia menangis dan mebul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihanmohon belas kasihan kepada-Nya. Di Betel ia bertemu decurkan seperti Salman menghancurkan Bet-Arbel pada hari
ngan Dia, dan di sanalah Dia berfirman kepadanya: 5 (12-6)
pertempuran: ibu beserta anak-anak diremukkan. 15 Demikianlah
--yakni TUHAN, Allah semesta alam, TUHAN nama-Nya-akan Kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena 6
(12-7) ”Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, pelidahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar akan dileharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu
nyapkan sama sekali raja Israel.
senantiasa.” 7 (12-8) Sama seperti Kanaan, dengan neraca
palsu di tangannya, dan suka memeras, 8 (12-9) berkatalah
Ketika Israel masih muda, Kukasihi dia, dan dari Efraim: ”Bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendaMesir Kupanggil anak-Ku itu. 2 Makin Kupanggil mereka, pat harta benda bagiku! Tetapi segala hasil jerih payahku
makin pergi mereka itu dari hadapan-Ku; mereka mem- tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bapersembahkan korban kepada para Baal, dan membakar giku.” 9 (12-10) Tetapi Aku adalah TUHAN, Allahmu sekorban kepada patung-patung. 3 Padahal Akulah yang jak di tanah Mesir; Aku masih mau membuat engkau
mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tangan-diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari perteKu, tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa Aku menyem- muan raya. 10 (12-11) Aku berbicara kepada para nabi dan

12

11

644
banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. 11 (12-12) Bila di
Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan
belaka; di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu
jantan, maka mezbah-mezbah mereka juga menjadi seperti
timbunan batu di alur-alur ladang. 12 (12-13) Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan
diri untuk mendapat isteri, ya, untuk mendapat isteri ia
menjadi gembala. 13 (12-14) Israel dituntun oleh TUHAN
keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi, ya, ia
dijaga oleh seorang nabi. 14 (12-15) Efraim telah menimbulkan sakit hati-Nya secara pahit, maka Tuhannya akan
membiarkan hutang darahnya menimpa dia, dan akan membalas celanya kepadanya.

28. HOSEA
rumput-rumput, maka angin timur, angin TUHAN, akan
datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumbersumbernya dan merusakkan mata-mata airnya; dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. 16 (14-1)
Samaria harus mendapat hukuman, sebab ia memberontak
terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayibayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya
yang mengandung akan dibelah perutnya.

14

(14-2) Bertobatlah, hai Israel, kepada TUHAN, Allahmu,
sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. 2 (143) Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada TUHAN! katakanlah kepada-Nya: ”Ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik,
maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. 3 (144) Asyur tidak dapat menyelamatkan kami; kami tidak
Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang; ia diangkatmau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi:
angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah
Ya,
Allah kami! kepada buatan tangan kami. Karena
Baal, sehingga matilah ia. 2 Sekarangpun mereka terus
Engkau menyayangi anak yatim.” 4 (14-5) Aku akan meberdosa, dan membuat baginya patung tuangan dari perak
mulihkan mereka dari penyelewengan, Aku akan mengadan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka; sesihi mereka dengan sukarela, sebab murka-Ku telah sumuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban
rut dari pada mereka. 5 (14-6) Aku akan seperti embun
kepadanya!, kata mereka. Baiklah manusia mencium anakbagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung
anak lembu! 3 Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi
dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar.
atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti 6
(14-7) Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya
debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengiakan
seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang
rikan atau seperti asap dari tingkap. 4 Tetapi Aku adadi Libanon. 7 (14-8) Mereka akan kembali dan diam dalam
lah TUHAN, Allahmu sejak di tanah Mesir; engkau tinaungan-Ku dan tumbuh seperti gandum; mereka akan
dak mengenal allah kecuali Aku, dan tidak ada juruselaberkembang
seperti pohon anggur, yang termasyhur semat selain dari Aku. 5 Akulah yang mengenal engkau di
8
perti
anggur
Libanon.
(14-9) Efraim, apakah lagi sangkut
padang gurun, di tanah yang gersang. 6 Ketika mereka
paut-Ku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab
makan rumput, maka mereka kenyang; setelah mereka kedan memperhatikan engkau! Aku ini seperti pohon sanonyang, maka hati mereka meninggi; itulah sebabnya mebar yang menghijau, dari pada-Ku engkau mendapat buah.
reka melupakan Aku. 7 Maka Aku menjadi seperti singa 9
(14-10) Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami sebagi mereka, seperti macan tutul Aku mengintip-intip di
muanya
ini; siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya;
pinggir jalan. 8 Aku mau mendatangi mereka seperti bersebab jalan-jalan TUHAN adalah lurus, dan orang benar
uang yang kehilangan anak, Aku mau mengoyakkan dada
menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ.
mereka. Di sana Aku memakan mereka seperti singa; binatang liar di padang akan merobek mereka. 9 Aku membinasakan engkau, hai Israel, siapakah yang dapat menolong engkau? 10 Di mana gerangan rajamu, supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan, hai, engkau yang berkata: ”Berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka!” 11 Aku
memberikan engkau seorang raja dalam murka-Ku dan
mengambilnya dalam gemas-Ku. 12 Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. 13 Sakit beranak mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak
bijaksana; sebab tidak pada waktunya ia bergerak, bila
waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu.
14
Akan Kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang
mati, akan Kutebuskah mereka dari pada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut, di manakah tenaga
pembinasamu, hai dunia orang mati? Mata-Ku tertutup
bagi belas kasihan. 15 Sekalipun ia tumbuh subur di antara
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nahan dari Yang Mahakuasa. 16 Bukankah di depan mata
kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari
rumah Allah kita? 17 Biji-bijian menjadi kering di dalam
tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiangrengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. 18 Betapa
mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu,
sebab tidak ada lagi padang rumput baginya; juga kawanan kambing domba terkejut. 19 Kepada-Mu, ya TUHAN,
aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan
segala pohon di padang. 20 Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepada-Mu, sebab wadi telah
kering, dan apipun telah memakan habis tanah gembalaan
di padang gurun.

Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai
seluruh penduduk negeri! Pernahkah terjadi seperti ini
dalam zamanmu, atau dalam zaman nenek moyangmu?
3
Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. 4 Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan, apa yang ditinggalkan belalang
pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang
ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. 5 Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah! Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru,
sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu! 6 Sebab
maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tiTiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungdak terbilang banyaknya; giginya bagaikan gigi singa, dan
taringnya bagaikan taring singa betina. 7 Telah dibuatnya Ku yang kudus! Biarlah gemetar seluruh penduduk nepohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku men- geri, sebab hari TUHAN datang, sebab hari itu sudah dejadi buntung; dikelupasnya kulitnya sama sekali dan di- kat; 2 suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari
lemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. berawan dan kelam pekat; seperti fajar di atas gunung8
Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain ka- gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat,
bung karena mempelai, kekasih masa mudanya. 9 Korban yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tisajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah TUHAN;dak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun, pada masa
yang akan datang. 3 Di depannya api memakan habis,
dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan TUHAN.
10
Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya
sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gumenipis. 11 Para petani menjadi malu, tukang-tukang ke- run tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat lubun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, se- put. 4 Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan
bab sudah musnah panen ladang. 12 Pohon anggur sudah mereka berlari. 5 Seperti gemertaknya kereta-kereta, mekering dan pohon ara sudah merana; pohon delima, juga reka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung; sepohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang perti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami;
sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari an- seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untara anak-anak manusia. 13 Lilitkanlah kain kabung dan tuk berperang. 6 Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, semengeluhlah, hai para imam; merataplah, hai para pe- gala muka bertambah menjadi pucat pasi. 7 Seperti pahlayan mezbah; masuklah, bermalamlah dengan memakai lawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik temkain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah di- bok; dan mereka masing-masing berjalan terus dengan
tahan dari rumah Allahmu, korban sajian dan korban cu- tidak membelok dari jalannya; 8 mereka tidak berdesakrahan. 14 Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya;
perkumpulan raya; kumpulkanlah para tua-tua dan selu- mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tiruh penduduk negeri ke rumah TUHAN, Allahmu, dan dak membiarkan barisannya terputus. 9 Mereka menyerbu
berteriaklah kepada TUHAN. 15 Wahai, hari itu! Sung- ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka
guh, hari TUHAN sudah dekat, datangnya sebagai pemus- memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui
jendela-jendela seperti pencuri. 10 Di depannya bumi geme-
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tar, langit bergoncang; matahari dan bulan menjadi gelap,
dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. 11 Dan
TUHAN memperdengarkan suara-Nya di depan tentaraNya. Pasukan-Nya sangat banyak dan pelaksana firmanNya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari TUHAN!
Siapakah yang dapat menahannya? 12 ”Tetapi sekarang
juga,” demikianlah firman TUHAN, ”berbaliklah kepadaKu dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh.” 13 Koyakkanlah hatimu dan
jangan pakaianmu, berbaliklah kepada TUHAN, Allahmu,
sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukuman-Nya.
14
Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan
ditinggalkan-Nya berkat, menjadi korban sajian dan korban
curahan bagi TUHAN, Allahmu. 15 Tiuplah sangkakala
di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya; 16 kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah
jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu; baiklah penganten laki-laki keluar dari kamarnya, dan penganten perempuan dari kamar tidurnya; 17 baiklah para
imam, pelayan-pelayan TUHAN, menangis di antara balai
depan dan mezbah, dan berkata: ”Sayangilah, ya TUHAN,
umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa: Di mana
Allah mereka?” 18 TUHAN menjadi cemburu karena tanahNya, dan Ia belas kasihan kepada umat-Nya. 19 TUHAN
menjawab, kata-Nya kepada umat-Nya: ”Sesungguhnya,
Aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya; Aku tidak
akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsabangsa. 20 Yang datang dari utara itu akan Kujauhkan
dari padamu, dan akan Kuusir ke suatu negeri kering dan
tandus, barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat, maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang
besar. 21 Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan
bersukacitalah, sebab juga TUHAN telah melakukan perkara yang besar! 22 Jangan takut, hai binatang-binatang
di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon
anggur memberi kekayaannya. 23 Hai bani Sion, bersoraksoraklah dan bersukacitalah karena TUHAN, Allahmu! Sebab telah diberikan-Nya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkan-Nya kepadamu hujan,
hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. 24 Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan
gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan
minyak. 25 Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun
yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip, tentara-Ku yang besar yang Kukirim ke antara kamu.
26
Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi ke-

29. YOEL
nyang, dan kamu akan memuji-muji nama TUHAN, Allahmu,
yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib; dan umatKu tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya.
27
Kamu akan mengetahui bahwa Aku ini ada di antara
orang Israel, dan bahwa Aku ini, TUHAN, adalah Allahmu
dan tidak ada yang lain; dan umat-Ku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya.” 28 ”Kemudian dari
pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan RohKu ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki
dan perempuan akan bernubuat; orang-orangmu yang tua
akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat
penglihatan-penglihatan. 29 Juga ke atas hamba-hambamu
laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada
hari-hari itu. 30 Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di
langit dan di bumi: darah dan api dan gumpalan-gumpalan
asap. 31 Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan
bulan menjadi darah sebelum datangnya hari TUHAN yang
hebat dan dahsyat itu. 32 Dan barangsiapa yang berseru kepada nama TUHAN akan diselamatkan, sebab di gunung
Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang
telah difirmankan TUHAN; dan setiap orang yang dipanggil TUHAN akan termasuk orang-orang yang terlepas.”

3

”Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu
itu, apabila Aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, 2 Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan
membawa mereka turun ke lembah Yosafat; Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umat-Ku dan
milik-Ku sendiri, Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya
ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanah-Ku, 3 oleh
karena mereka membuang undi mengenai umat-Ku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal,
dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. 4 Lagi apakah sangkut pautmu dengan Aku,
hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatan-Ku? Apabila
kamu melakukan sesuatu terhadap Aku, maka dengan cepat, dengan segera Aku akan membalikkan perbuatanmu
itu kepadamu sendiri. 5 Oleh karena kamu telah mengambil perak-Ku dan emas-Ku dan telah membawa barangbarang-Ku yang berharga yang indah-indah ke tempattempat ibadahmu, 6 dan telah menjual orang-orang Yehuda
dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan
maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. 7 Sesungguhnya
Aku akan menggerakkan mereka dari tempat ke mana
kamu menjual mereka, dan Aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. 8 Aku akan menjual
anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang
Yehuda dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada
orang-orang Syeba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab
TUHAN telah mengatakannya.” 9 Maklumkanlah hal ini di
antara bangsa-bangsa: bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan; suruhlah semua prajurit tampil
dan maju! 10 Tempalah mata bajakmu menjadi pedang

647
dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak; baiklah
orang yang tidak berdaya berkata: ”Aku ini pahlawan!”
11
Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana! Bawalah turun, ya TUHAN, pahlawan-pahlawan-M 12 Baiklah bangsabangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di
sana Aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa
dari segenap penjuru. 13 Ayunkanlah sabit, sebab sudah
masak tuaian; marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat
anggur; tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. 14 Banyak orang, banyak orang di
lembah penentuan! Ya, sudah dekat hari TUHAN di lembah penentuan! 15 Matahari dan bulan menjadi gelap, dan
bintang-bintang menghilangkan cahayanya. 16 TUHAN mengaum dari Sion, dari Yerusalem Ia memperdengarkan suaraNya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi TUHAN
adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya, dan benteng
bagi orang Israel. 17 ”Maka kamu akan mengetahui bahwa
Aku, TUHAN, adalah Allahmu, yang diam di Sion, gunungKu yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan
orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. 18 Pada
waktu itu akan terjadi, bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu,
dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air; mata air
akan terbit dari rumah TUHAN dan akan membasahi lembah Sitim. 19 Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom
akan menjadi padang gurun tandus, oleh sebab kekerasan
terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya.
20
Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan
Yerusalem turun-temurun. 21 Aku akan membalas darah
mereka yang belum Kubalas; TUHAN tetap diam di Sion.”

Amos

1Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang

dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri, 14 Aku
peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman akan menyalakan api di dalam tembok Raba, sehingga
Uzia, raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak purinya dimakan habis, diiringi sorak-sorai pada waktu
pertempuran, diiringi angin badai pada waktu puting beliYoas, raja Israel, dua tahun sebelum gempa bumi. 2 Berkatalah
15
ia: ”TUHAN mengaum dari Sion dan dari Yerusalem Ia ung; dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan,
ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya,” firman
memperdengarkan suara-Nya; keringlah padang-padang peng3
TUHAN.
gembalaan dan layulah puncak gunung Karmel.” Beginilah
firman TUHAN: ”Karena tiga perbuatan jahat Damsyik,
Beginilah firman TUHAN: ”Karena tiga perbuatan jabahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusanKu: Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan hat Moab, bahkan empat, Aku tidak akan menarik kemeretan pengirik dari besi, 4 Aku akan melepas api ke da- bali keputusan-Ku: Oleh karena ia telah membakar tulanglam istana Hazael, sehingga puri Benhadad dimakan habis; tulang raja Edom menjadi kapur, 2 Aku akan melepas api
5
Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan mele- ke dalam Moab, sehingga puri Keriot dimakan habis; Moab
nyapkan penduduk dari Bikeat-Awen serta pemegang tong- akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada
kat kerajaan dari Bet-Eden; dan rakyat Aram harus pergi saat sangkakala berbunyi; 3 Aku akan melenyapkan pengusebagai orang buangan ke Kir,” firman TUHAN. 6 Beginilah asa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya
firman TUHAN: ”Karena tiga perbuatan jahat Gaza, bahkan bersama-sama dengan dia,” firman TUHAN. 4 Beginilah
empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: firman TUHAN: ”Karena tiga perbuatan jahat Yehuda,
Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembu- bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusanangan suatu bangsa seluruhnya, untuk diserahkan kepada Ku: Oleh karena mereka telah menolak hukum TUHAN,
Edom, 7 Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapan-Nya, tesehingga purinya dimakan habis; 8 Aku akan melenyapkan tapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya, yang dipenduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari ikuti oleh nenek moyangnya, 5 Aku akan melepas api ke
Askelon; Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawan dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis.”
Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin,” firman 6 Beginilah firman TUHAN: ”Karena tiga perbuatan jaTuhan ALLAH. 9 Beginilah firman TUHAN: ”Karena tiga hat Israel, bahkan empat, Aku tidak akan menarik kemperbuatan jahat Tirus, bahkan empat, Aku tidak akan bali keputusan-Ku: Oleh karena mereka menjual orang bemenarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena mereka te- nar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut;
lah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya ke- 7 mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam
pada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan, debu dan membelokkan jalan orang sengsara; anak dan
10
Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus, sehingga ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga
purinya dimakan habis.” 11 Beginilah firman TUHAN: ”Ka- melanggar kekudusan nama-Ku; 8 mereka merebahkan diri
rena tiga perbuatan jahat Edom, bahkan empat, Aku ti- di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang,
dak akan menarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena ia dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang be- mah Allah mereka. 9 Padahal Akulah yang memunahkan
las kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selama- dari depan mereka, orang Amori, yang tingginya seperti
nya dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya, 12 Aku tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin;
akan melepas api ke dalam Teman, sehingga puri Bozra di- Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya
makan habis.” 13 Beginilah firman TUHAN: ”Karena tiga dari bawah. 10 Padahal Akulah yang menuntun kamu keperbuatan jahat bani Amon, bahkan empat, Aku tidak luar dari tanah Mesir dan memimpin kamu empat puluh
akan menarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena mereka tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki
membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead negeri orang Amori; 11 Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari
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teruna-terunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul
begitu, hai orang Israel?” demikianlah firman TUHAN.
12
”Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur dan
memerintahkan kepada para nabi: Jangan kamu bernubuat! 13 Sesungguhnya, Aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang sarat
dengan berkas gandum. 14 Orang cepat tidak mungkin
lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan
kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri.
15
Pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kaki tidak akan terluput dan penunggang kuda tidak
dapat meluputkan diri. 16 Juga orang yang berhati berani
di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu,” demikianlah firman TUHAN.

30. AMOS
lai musim dingin beserta balai musim panas; hancurlah
rumah-rumah gading, dan habislah rumah-rumah gedang,”
demikianlah firman TUHAN.

4

”Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan, yang
ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang
menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuantuanmu: bawalah ke mari, supaya kita minum-minum!
2
Tuhan ALLAH telah bersumpah demi kekudusan-Nya:
sesungguhnya, akan datang masanya bagimu, bahwa kamu
diangkat dengan kait dan yang tertinggal di antara kamu
dengan kail ikan. 3 Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret
ke arah Hermon,” demikianlah firman TUHAN. 4 ”Datanglah
ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan
Dengarlah firman ini, yang diucapkan TUHAN ten- perhebatlah perbuatan jahat! Bawalah korban sembelitang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang hanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhatelah Kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya: 2 ”Hanya nmu pada hari yang ketiga! 5 Bakarlah korban syukur
kamu yang Kukenal dari segala kaum di muka bumi, se- dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahanbab itu Aku akan menghukum kamu karena segala ke- persembahan sukarela; siarkanlah itu! Sebab bukankah
salahanmu. 3 Berjalankah dua orang bersama-sama, jika yang demikian kamu sukai, hai orang Israel?” demikiamereka belum berjanji? 4 Mengaumkah seekor singa di nlah firman Tuhan ALLAH. 6 ”Sekalipun Aku ini telah
hutan, apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah si- memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di
nga muda dari sarangnya, jika belum menangkap apa-apa? segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kedi5
Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah, amanmu, namun kamu tidak berbalik kepada-Ku,” demiapabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah kianlah firman TUHAN. 7 ”Akupun telah menahan hujan
perangkap dari tanah, jika tidak ditangkapnya sesuatu? dari padamu, ketika tiga bulan lagi sebelum panen; Aku
6
Adakah sangkakala ditiup di suatu kota, dan orang-orang menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak metidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota, nurunkan hujan ke atas kota yang lain; ladang yang satu
dan TUHAN tidak melakukannya? 7 Sungguh, Tuhan ALLAHkehujanan, dan ladang, yang tidak kena hujan, menjadi
tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-Nya kering; 8 penduduk dua tiga kota pergi terhuyung-huyung
kepada hamba-hamba-Nya, para nabi. 8 Singa telah meng- ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan ALLAH telah ber- jadi puas; namun kamu tidak berbalik kepada-Ku,” demifirman, siapakah yang tidak bernubuat?” 9 Siarkanlah di kianlah firman TUHAN. 9 ”Aku telah memukul kamu dedalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir serta ngan hama dan penyakit gandum, telah melayukan tamankatakan: ”Berkumpullah di gunung-gunung dekat Sama- tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara
ria dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah- dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang,
tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu.” 10 ”Mereka namun kamu tidak berbalik kepada-Ku,” demikianlah firman
tidak tahu berbuat jujur,” demikianlah firman TUHAN, TUHAN. 10 ”Aku telah melepas penyakit sampar ke an”mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di da- taramu seperti kepada orang Mesir; Aku telah membulam purinya.” 11 Sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: nuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah;
”Musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium
ditanggalkannya dari padamu, dan purimu akan dijarahi!” oleh hidungmu; namun kamu tidak berbalik kepada-Ku,”
12
Beginilah firman TUHAN: ”Seperti seorang gembala me- demikianlah firman TUHAN. 11 ”Aku telah menjungkirbalepaskan dari mulut singa dua tulang betis atau potongan likkan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungtelinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria kirbalikkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi
akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu
sepenggal dari kaki balai-balai.” 13 ”Dengarlah, dan peri- tidak berbalik kepada-Ku,” demikianlah firman TUHAN.
ngatkanlah kaum keturunan Yakub,” demikianlah firman 12 ”Sebab itu demikianlah akan Kulakukan kepadamu, hai
Tuhan ALLAH, Allah semesta alam, 14 ”bahwa pada waktu Israel. --Oleh karena Aku akan melakukan yang demiAku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya kian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan
yang jahat, Aku akan melakukan hukuman kepada mezbah- Allahmu, hai Israel!” 13 Sebab sesungguhnya, Dia yang memmezbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mezbah itu dipa- bentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memtahkan dan jatuh ke tanah. 15 Aku akan merobohkan ba- beritahukan kepada manusia apa yang dipikirkan-Nya, yang
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membuat fajar dan kegelapan dan yang berjejak di atas tengah-tengahmu,” firman TUHAN. 18 Celakalah mereka
bukit-bukit bumi--TUHAN, Allah semesta alam, itulah yang menginginkan hari TUHAN! Apakah gunanya hari
nama-Nya.
TUHAN itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang!
19
Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertoDengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu
pang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut
sebagai ratapan, hai kaum Israel: 2 ”Telah rebah, tidak
dia! 20 Bukankah hari TUHAN itu kegelapan dan bukan
akan bangkit-bangkit lagi anak dara Israel, terkapar di
terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? 21 ”Aku mematas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya.” 3 Sebab
benci, Aku menghinakan perayaanmu dan Aku tidak sebeginilah firman Tuhan ALLAH kepada kaum Israel: ”Kota
nang kepada perkumpulan rayamu. 22 Sungguh, apabila
yang maju berperang dengan seribu orang, dari padanya
kamu mempersembahkan kepada-Ku korban-korban baakan tersisa seratus orang, dan yang maju berperang dekaran dan korban-korban sajianmu, Aku tidak suka, dan
ngan seratus orang, dari padanya akan tersisa sepuluh
korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, Aku
orang.” 4 Sebab beginilah firman TUHAN kepada kaum Istidak mau pandang. 23 Jauhkanlah dari pada-Ku kerarael: ”Carilah Aku, maka kamu akan hidup! 5 Janganlah
maian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau
kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal dan jangaAku dengar. 24 Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung
nlah menyeberang ke Bersyeba, sebab Gilgal pasti masuk
seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengake dalam pembuangan dan Betel akan lenyap.” 6 Carilah
lir.” 25 ”Apakah kamu mempersembahkan kepada-Ku korban
TUHAN, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia mesembelihan dan korban sajian, selama empat puluh tamasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya
hun di padang gurun itu, hai kaum Israel? 26 Kamu akan
habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel.
mengangkut Sakut, rajamu, dan Kewan, dewa bintangmu,
7
Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan
patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, 27 dan
yang mengempaskan kebenaran ke tanah! 8 Dia yang teAku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh
lah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang
ke seberang Damsyik,” firman TUHAN, yang nama-Nya
mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siAllah semesta alam.
ang gelap seperti malam; Dia yang memanggil air laut
dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi--TUHAN
itulah nama-Nya. 9 Dia yang menimpakan kebinasaan atas
”Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion,
yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang atas orang-orang yang merasa tenteram di gunung Samaberkubu. 10 Mereka benci kepada yang memberi teguran ria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama,
di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa dadengan tulus ikhlas. 11 Sebab itu, karena kamu menginjak- tang! 2 Menyeberanglah ke Kalne, dan lihat-lihatlah; berinjak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum jalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergidari padanya, --sekalipun kamu telah mendirikan rumah- lah ke Gat orang Filistin! Adakah mereka lebih baik dari
rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya; kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka
sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, dari daerahmu? 3 Hai kamu, yang menganggap jauh hari
kamu tidak akan minum anggurnya. 12 Sebab Aku tahu, malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan;
bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu ber- 4 yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk
jumlah besar, hai kamu yang menjadikan orang benar ter- berjuntai di ranjang; yang memakan anak-anak domba
jepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari
orang miskin di pintu gerbang. 13 Sebab itu orang yang tengah-tengah kawanan binatang yang tambun; 5 yang bernyanyiberakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menwaktu itu adalah waktu yang jahat. 14 Carilah yang baik ciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya; 6 yang minum anggur
dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup; dengan demi- dari bokor, dan berurap dengan minyak yang paling baik,
kian TUHAN, Allah semesta alam, akan menyertai kamu, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf!
seperti yang kamu katakan. 15 Bencilah yang jahat dan 7 Sebab itu sekarang, mereka akan pergi sebagai orang bucintailah yang baik; dan tegakkanlah keadilan di pintu ger- angan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta
bang; mungkin TUHAN, Allah semesta alam, akan meng- orang-orang yang duduk berjuntai itu.” 8 Tuhan ALLAH teasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. 16 Sesungguhnya, be- lah bersumpah demi diri-Nya, --demikianlah firman TUHAN,
ginilah firman TUHAN, Allah semesta alam, Tuhanku: Allah semesta alam--:”Aku ini keji kepada kecongkakan Ya”Di segala tanah lapang akan ada ratapan dan di segala kub, dan benci kepada purinya; Aku akan menyerahkan
lorong orang akan berkata: Wahai! Wahai! Petani di- kota serta isinya.” 9 Dan jika masih tinggal sepuluh orang
panggil untuk berkabung dan orang-orang yang pandai dalam satu rumah, mereka akan mati. 10 Dan jika pameratap untuk mengadakan ratapan. 17 Dan di segala ke- mannya, pembakar mayat itu, yang datang mengangkat
bun anggur akan ada ratapan, apabila Aku berjalan dari dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya ke-
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30. AMOS
14

pada orang yang ada di bagian belakang rumah: ”Adakah lagi orang bersama-sama engkau?” dan dijawab: ”Tidak ada,” ia akan berkata: ”Diam!” Sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama TUHAN! 11 Sebab sesungguhnya, TUHAN memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan dan rumah kecil menjadi
rosokan. 12 Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau
dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh, kamu telah mengubah keadilan menjadi racun dan hasil kebenaran
menjadi ipuh! 13 Hai kamu, yang bersukacita karena Lodabar, dan yang berkata: ”Bukankah kita dengan kekuatan
kita merebut Karnaim bagi kita?” 14 ”Sebab sesungguhnya,
Aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu,
hai kaum Israel,” demikianlah firman TUHAN, Allah semesta alam, ”dan mereka akan menindas kamu dari jalan
yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba.”

Jawab Amos kepada Amazia: ”Aku ini bukan nabi dan
aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini
seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. 15 Tetapi
TUHAN mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan TUHAN berfirman kepadaku: Pergilah,
bernubuatlah terhadap umat-Ku Israel. 16 Maka sekarang,
dengarlah firman TUHAN! Engkau berkata: Janganlah
bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. 17 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Isterimu akan bersundal di kota, dan
anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh
pedang; tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai
tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang
najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang
buangan.”

7Inilah yang diperlihatkan Tuhan ALLAH kepadaku:

Inilah yang diperlihatkan Tuhan ALLAH kepadaku:
Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau.
2
Lalu berfirmanlah Ia: ”Apakah yang kaulihat, Amos?”
Jawabku: ”Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau.” Berfirmanlah TUHAN kepadaku: ”Kesudahan telah
datang bagi umat-Ku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. 3 Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu,” demikianlah firman Tuhan
ALLAH. ”Ada banyak bangkai: ke mana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam.” 4 Dengarlah ini, kamu
yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini 5 dan berpikir: ”Bilakah
bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum dan
bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan
terigu dengan mengecilkan efa, membesarkan syikal, berbuat curang dengan neraca palsu, 6 supaya kita membeli
orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena
sepasang kasut; dan menjual terigu rosokan?” 7 TUHAN
telah bersumpah demi kebanggaan Yakub: ”Bahwasanya
Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka! 8 Tidakkah akan gemetar bumi karena
hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombangambingkan dan surut seperti sungai Mesir?” 9 ”Pada hari
itu akan terjadi,” demikianlah firman Tuhan ALLAH, ”Aku
akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. 10 Aku akan mengubah
perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala
nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain
kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan
karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi
seperti hari yang pahit pedih.” 11 ”Sesungguhnya, waktu
akan datang,” demikianlah firman Tuhan ALLAH, ”Aku
akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman TUHAN. 12 Mereka akan
mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara

Tampak Ia membentuk kawanan belalang, pada waktu
rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah
yang dipotong bagi raja. 2 Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku: ”Tuhan
ALLAH, berikanlah kiranya pengampunan! Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil?” 3 Maka
menyesallah TUHAN karena hal itu. ”Itu tidak akan terjadi,” firman TUHAN. 4 Inilah yang diperlihatkan Tuhan
ALLAH kepadaku: Tampak Tuhan ALLAH memanggil
api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang.
5
Lalu aku berkata: ”Tuhan ALLAH, hentikanlah kiranya!
Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil?” 6 Maka menyesallah TUHAN karena hal itu. ”Inipun tidak akan terjadi,” firman Tuhan ALLAH. 7 Inilah
yang diperlihatkan-Nya kepadaku: Tampak Tuhan berdiri
dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tanganNya ada tali sipat. 8 Lalu berfirmanlah TUHAN kepadaku: ”Apakah yang kaulihat, Amos?” Jawabku: ”Tali
sipat!” Berfirmanlah Tuhan: ”Sesungguhnya, Aku akan
menaruh tali sipat di tengah-tengah umat-Ku Israel; Aku
tidak akan memaafkannya lagi. 9 Bukit-bukit pengorbanan
dari pada Ishak akan dilicintandaskan dan tempat-tempat
kudus Israel akan diruntuhkan, dan Aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang.” 10 Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan: ”Amos telah mengadakan
persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel; negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. 11 Sebab beginilah dikatakan Amos: Yerobeam
akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi
dari tanahnya sebagai orang buangan.” 12 Lalu berkatalah
Amazia kepada Amos: ”Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda! Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana! 13 Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel,
sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan.”
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ke timur untuk mencari firman TUHAN, tetapi tidak mendapatnya. 13 Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara
yang cantik dan anak-anak teruna karena haus; 14 mereka
yang bersumpah demi Asima, dewi Samaria dan yang berkata: Demi allahmu yang hidup, hai Dan! serta: Demi
dewa kekasihmu yang hidup, hai Bersyeba! mereka itu
akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi.”

waktu akan datang,” demikianlah firman TUHAN, ”bahwa
pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah
anggur penabur benih; gunung-gunung akan meniriskan
anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. 14 Aku akan
memulihkan kembali umat-Ku Israel: mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya; mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya; mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan
dan makan buahnya. 15 Maka Aku akan menanam meKulihat Tuhan berdiri dekat mezbah, dan Ia berfirman:
reka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi
”Pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang
dari tanah yang telah Kuberikan kepada mereka,” firman
bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua
TUHAN, Allahmu.
orang, dan sisa-sisa mereka akan Kubunuh dengan pedang;
tidak seorangpun dari mereka akan dapat melarikan diri,
dan tidak seorangpun dari mereka akan dapat meluputkan
diri. 2 Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang
mati, tangan-Ku akan mengambil mereka dari sana; sekalipun mereka naik ke langit, Aku akan menurunkan mereka dari sana. 3 Sekalipun mereka bersembunyi di puncak
gunung Karmel, Aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana; sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mata-Ku di dasar laut, Aku akan memerintahkan
ular untuk memagut mereka di sana. 4 Sekalipun mereka
berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, Aku
akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di
sana. Aku akan mengarahkan mata-Ku kepada mereka
untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka.” 5 Tuhan ALLAH semesta alamlah yang menyentuh
bumi, sehingga bergoyang, dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir; 6 yang mendirikan anjung-Nya di
langit dan mendasarkan kubah-Nya di atas bumi; yang
memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi--TUHAN itulah nama-Nya. 7 ”Bukankah kamu
sama seperti orang Etiopia bagi-Ku, hai orang Israel?” demikianlah firman TUHAN. ”Bukankah Aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin
dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? 8 Sesungguhnya,
TUHAN Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini: Aku akan memunahkannya dari muka bumi! Tetapi Aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama
sekali,” demikianlah firman TUHAN. 9 ”Sebab sesungguhnya, Aku memberi perintah, dan Aku mengiraikan kaum
Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan
ayak, dan sebiji batu kecilpun tidak akan jatuh ke tanah. 10 Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang
berdosa di antara umat-Ku yang mengatakan: Malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai
kami.” 11 ”Pada hari itu Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh; Aku akan menutup pecahan
dindingnya, dan akan mendirikan kembali reruntuhannya;
Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, 12 supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa
Edom dan segala bangsa yang Kusebut milik-Ku,” demikianlah firman TUHAN yang melakukan hal ini. 13 ”Sesungguhnya,
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Obaja

1Penglihatan Obaja. Beginilah firman Tuhan ALLAH ten-

14

Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan
orang-orangnya
yang luput, dan janganlah serahkan orangtang Edom--suatu kabar telah kami dengar dari TUHAN,
orangnya
yang
terlepas
pada hari kesusahan. 15 Sebab teseorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa:
lah dekat hari TUHAN menimpa segala bangsa. Seperti
”Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya!” -- 2 Sesungguhnya,
yang
engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepaAku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, eng3
damu,
perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu senkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah mem16
Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas
diri.
perdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang
gunung-Ku
yang kudus, segala bangsapun akan minum debatu, di tempat kediamanmu yang tinggi; engkau yang
ngan
tidak
henti-hentinya; bahkan, mereka akan minum
berkata dalam hatimu: ”Siapakah yang sanggup menu4
dengan
lahap,
dan mereka akan menjadi seakan-akan merunkan aku ke bumi?” Sekalipun engkau terbang tinggi sereka
tidak
pernah
ada. 17 Tetapi di gunung Sion akan ada
perti burung rajawali, bahkan, sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sanapun Aku akan orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi
menurunkan engkau, --demikianlah firman TUHAN. 5 Jika tempat kudus; dan kaum keturunan Yakub akan memiliki
18
malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu- pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan men-betapa engkau dibinasakannya--bukankah mereka akan jadi api dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan
mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum: mereka
anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan mening- akan membakar dan memakan habis sekaliannya, dan dari
galkan sisa-sisa pemetikannya? 6 Betapa kaum Esau digele- kaum keturunan Esau tidak ada seorangpun yang terlepas,
19
dah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari! sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang7
Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman orang Tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan
sekutumu; engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat- orang-orang Daerah Bukit akan memiliki tanah orang Fisahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan eng- listin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah
kau memasang jerat terhadap engkau. --Tidak ada pe- Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gi20
ngertian padanya. 8 Bukankah pada waktu itu, demikia- lead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pemnlah firman TUHAN, Aku akan melenyapkan orang-orang buangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke
bijaksana dari Edom, dan pengertian dari pegunungan Zarfat; dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke daEsau? 9 Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan ter- lam pembuangan, yang ada di Sefarad, akan memiliki kota21
tegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap kota di Tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik
terbunuh. 10 Karena kekerasan terhadap saudaramu Ya- ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan
kub, maka cela akan meliputi engkau, dan engkau akan Esau; maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu.
dilenyapkan untuk selama-lamanya. 11 Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki
pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkaupun seperti salah seorang dari mereka itu. 12 Janganlah
memandang rendah saudaramu, pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda
pada hari kebinasaannya; dan janganlah membual pada
hari kesusahannya. 13 Janganlah masuk ke pintu gerbang
umat-Ku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang
ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya;
dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya.
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Yunus

1Datanglah firman TUHAN kepada Yunus bin Amitai, de-

tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang
14
Lalu berserulah mereka kepada TUHAN, kamikian: ”Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar mereka.
tanya:
”Ya
TUHAN, janganlah kiranya Engkau biarkan
itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya te3
kami
binasa
karena nyawa orang ini dan janganlah Engkau
lah sampai kepada-Ku.” Tetapi Yunus bersiap untuk metanggungkan
kepada kami darah orang yang tidak bersalarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan TUHAN; ia pergi
lah,
sebab
Engkau,
TUHAN, telah berbuat seperti yang
ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal, yang akan
15
Kemudian
mereka mengangkat Yunus,
Kaukehendaki.”
berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya,
lalu
mencampakkannya
ke
dalam
laut, dan laut berhenti
lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan
16
4
mengamuk.
Orang-orang
itu
menjadi
sangat takut kemereka ke Tarsis, jauh dari hadapan TUHAN. Tetapi
pada
TUHAN,
lalu
mempersembahkan
korban
sembelihan
TUHAN menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah
17
bagi
TUHAN
serta
mengikrarkan
nazar.
Maka
atas pebadai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul
5
nentuan
TUHAN
datanglah
seekor
ikan
besar
yang
mehancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriaknelan
Yunus;
dan
Yunus
tinggal
di
dalam
perut
ikan
itu
teriak kepada allahnya, dan mereka membuang ke dalam
tiga
hari
tiga
malam
lamanya.
laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Te2

tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. 6 Datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata: ”Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak?
Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah
itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa.”
7
Lalu berkatalah mereka satu sama lain: ”Marilah kita
buang undi, supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini.” Mereka membuang undi dan
Yunuslah yang kena undi. 8 Berkatalah mereka kepadanya:
”Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh
malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau
datang, apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?”
9
Sahutnya kepada mereka: ”Aku seorang Ibrani; aku takut
akan TUHAN, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan.” 10 Orang-orang itu menjadi
sangat takut, lalu berkata kepadanya: ”Apa yang telah
kauperbuat?” --sebab orang-orang itu mengetahui, bahwa
ia melarikan diri, jauh dari hadapan TUHAN. Hal itu telah
diberitahukannya kepada mereka. 11 Bertanyalah mereka:
”Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan
tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora.”
12
Sahutnya kepada mereka: ”Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda
dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu, bahwa
karena akulah badai besar ini menyerang kamu.” 13 Lalu
berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka

2

Berdoalah Yunus kepada TUHAN, Allahnya, dari dalam perut ikan itu, 2 katanya: ”Dalam kesusahanku aku
berseru kepada TUHAN, dan Ia menjawab aku, dari tengahtengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kaudengarkan
suaraku. 3 Telah Kaulemparkan aku ke tempat yang dalam,
ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air; segala
gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. 4 Dan aku berkata: telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? 5 Segala
air telah mengepung aku, mengancam nyawaku; samudera
raya merangkum aku; lumut lautan membelit kepalaku
6
di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi;
pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya.
Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang
kubur, ya TUHAN, Allahku. 7 Ketika jiwaku letih lesu
di dalam aku, teringatlah aku kepada TUHAN, dan sampailah doaku kepada-Mu, ke dalam bait-Mu yang kudus.
8
Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan,
merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. 9 Tetapi aku, dengan ucapan syukur
akan kupersembahkan korban kepada-Mu; apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari TUHAN!”
10
Lalu berfirmanlah TUHAN kepada ikan itu, dan ikan
itupun memuntahkan Yunus ke darat.

3

Datanglah firman TUHAN kepada Yunus untuk kedua
kalinya, demikian: 2 ”Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota
yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang
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Kufirmankan kepadamu.” 3 Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke
Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah
kota yang mengagumkan besarnya, tiga hari perjalanan luasnya. 4 Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari
perjalanan jauhnya, lalu berseru: ”Empat puluh hari lagi,
maka Niniwe akan ditunggangbalikkan.” 5 Orang Niniwe
percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa
dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. 6 Setelah sampai kabar itu kepada
raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu
duduklah ia di abu. 7 Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe
demikian: ”Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing
domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan
rumput dan tidak boleh minum air. 8 Haruslah semuanya,
manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru
dengan keras kepada Allah serta haruslah masing-masing
berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. 9 Siapa tahu, mungkin Allah
akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkaNya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa.”
10
Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan-Nya terhadap mereka, dan Iapun tidak
jadi melakukannya.

4

Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu
marahlah ia. 2 Dan berdoalah ia kepada TUHAN, katanya: ”Ya TUHAN, bukankah telah kukatakan itu, ketika
aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu
melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu, bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta yang menyesal karena
malapetaka yang hendak didatangkan-Nya. 3 Jadi sekarang, ya TUHAN, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih
baik aku mati dari pada hidup.” 4 Tetapi firman TUHAN:
”Layakkah engkau marah?” 5 Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu.
6
Lalu atas penentuan TUHAN Allah tumbuhlah sebatang
pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya,
agar ia terhibur dari pada kekesalan hatinya. Yunus sangat
bersukacita karena pohon jarak itu. 7 Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat, yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. 8 Segera sesudah matahari terbit, maka atas
penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik,
sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya: ”Lebih
baiklah aku mati dari pada hidup.” 9 Tetapi berfirmanlah
Allah kepada Yunus: ”Layakkah engkau marah karena po-

32. YUNUS
hon jarak itu?” Jawabnya: ”Selayaknyalah aku marah sampai mati.” 10 Lalu Allah berfirman: ”Engkau sayang kepada
pohon jarak itu, yang untuknya sedikitpun engkau tidak
berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang
tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam
pula. 11 Bagaimana tidak Aku akan sayang kepada Niniwe,
kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari seratus
dua puluh ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya
yang banyak?”

Mikha

1Firman TUHAN yang datang kepada Mikha, orang Mo-

nlah kepalamu, karena anak-anak kesayanganmu! Jadikaresyet, pada zaman Yotam, Ahas dan Hizkia, raja-raja nlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai,
Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang sebab dari padamu mereka akan masuk pembuangan.
Samaria dan Yerusalem. 2 Dengarlah, hai bangsa-bangsa
Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan
sekalian! Perhatikanlah, hai bumi serta isinya! Biarlah
Tuhan ALLAH menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya; yang
dari bait-Nya yang kudus. 3 Sebab sesungguhnya, TUHAN melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekeluar dari tempat-Nya dan turun berjejak di atas bukit- kuasaannya; 2 yang apabila menginginkan ladang-ladang,
bukit bumi. 4 Luluhlah gunung-gunung di bawah kaki-Nya, mereka merampasnya, dan rumah-rumah, mereka menyedan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, se- robotnya; yang menindas orang dengan rumahnya, manuperti air tercurah di penurunan. 5 Semuanya ini terjadi sia dengan milik pusakanya! 3 Sebab itu beginilah firman
karena pelanggaran Yakub, dan karena dosa kaum Israel. TUHAN: Sesungguhnya, Aku merancang malapetaka terPelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa hadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lekaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? 6 Sebab hermu dari padanya; kamu tidak dapat lagi berjalan angitu Aku akan membuat Samaria menjadi timbunan pu- kuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan.
ing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. 4 Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang
Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah kamu dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan
dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. 7 Segala patung- berkata: ”Kita telah dihancurluluhkan! Bagian warisan
nya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan diba- bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang
kar, dan segala berhalanya akan Kuhancurkan; sebab dari yang mengembalikannya, ladang-ladang kita dibagikan keupah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kem- pada orang-orang yang menawan kita.” 5 Sebab itu tidak
bali menjadi upah sundal. 8 Karena inilah aku hendak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan unberkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan ti- dian di dalam jemaah TUHAN. 6 ”Janganlah ucapkan nudak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti se- buat,” kata mereka itu, ”orang tidak mengucapkan nubuat
rigala dan meraung seperti burung unta: 9 sebab lukanya seperti itu! Noda tidak akan menimpa kita.” 7 Bolehkah
tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah hal itu dikatakan, keturunan Yakub? Apakah TUHAN
sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem! 10 Di kurang sabar? Atau seperti inikah tindakan-Nya? BukanGat janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-kali me- kah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannangis! Baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Bet-Le- nya? 8 Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terAfra! 11 Berkemaslah, hai penduduk Safir, dengan telan- hadap umat-Ku. Kamu merebut jubah dari orang-orang
jang dan malu. Tidak berani keluar penduduk Zaanan. yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat
Ratapan Bet-Haezel menghalangi engkau untuk tetap ber- dengan tenteram, yang tidak cenderung kepada perang.
diri. 12 Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan 9 Para isteri di antara umat-Ku kamu halau dari rumah kekebaikan. Sebab malapetaka turun dari pada TUHAN sayangannya, dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk
sampai ke pintu gerbang Yerusalem. 13 Pasanglah kuda teji selama-lamanya, semarak yang telah Kuberikan kepada
pada kereta, hai penduduk Lakhis! Inilah permulaan dosa mereka. 10 Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tembagi puteri Sion, sebab padamulah terdapat pelanggaran pat perhentian bagimu! Oleh karena kenajisan maka kamu
Israel. 14 Sebab itu baiklah diberi hadiah perpisahan ke- akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpupada Moresyet-Gat. Rumah-rumah Akhzib akan menjadi lihkan. 11 Seandainya seseorang datang mereka-reka yang
tipu daya bagi raja-raja Israel. 15 Penakluk masih akan Ku- hampa dan dusta: ”Aku bernubuat kepadamu tentang
datangkan kepadamu, hai penduduk Maresya! Kemuliaan anggur dan arak,” maka dialah yang patut menjadi orang
Israel akan sampai di Adulam. 16 Cukurlah dan gundulka- yang bernubuat terhadap bangsa ini! 12 Dengan sungguhsungguh Aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai
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Yakub, dengan sungguh-sungguh Aku akan menghimpunkan akan pergi serta berkata: ”Mari, kita naik ke gunung
sisa orang Israel; Aku akan menyatukannya seperti kam- TUHAN, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita
bing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tentang jalan-jalan-Nya dan supaya kita berjalan menemtengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manu- puhnya; sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman
sia! 13 Penerobos akan maju di depan mereka; mereka akan TUHAN dari Yerusalem.” 3 Ia akan menjadi hakim antara
menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku
keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh; mereka
mereka, TUHAN sendiri di kepala barisan mereka!
akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak,
dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; bangsa
Kataku: Baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan
4
dan hai para pemimpin kaum Israel! Bukankah selayak- mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka
nya kamu mengetahui keadilan, 2 hai kamu yang membenci masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya
kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka mero- dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengebek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang- jutkan, sebab mulut TUHAN semesta alam yang mengata5
tulangnya; 3 mereka memakan daging bangsaku, dan meng- kannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing
demi nama allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama
upas kulit dari tubuhnya; mereka meremukkan tulang-tulangnya,
TUHAN
Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. 6 Pada
dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti
potongan-potongan daging di dalam belanga. 4 Mereka hari itu, demikianlah firman TUHAN, Aku akan mengumsendirilah nanti akan berseru-seru kepada TUHAN, tetapi pulkan mereka yang pincang, dan akan menghimpunkan
Ia tidak akan menjawab mereka; Ia akan menyembunyikan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah Ku7
wajah-Nya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat celakakan. Mereka yang pincang akan Kujadikan pangperbuatan-perbuatan mereka. 5 Beginilah firman TUHAN kal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang
terhadap para nabi, yang menyesatkan bangsaku, yang kuat, dan TUHAN akan menjadi raja atas mereka di gu8
apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka nung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan
mereka menyerukan damai, tetapi terhadap orang yang engkau, hai Menara Kawanan Domba, hai Bukit puteri
tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka me- Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerin9
reka menyatakan perang. 6 Sebab itu hari akan menjadi tahan yang dahulu, kerajaan atas puteri Yerusalem. Maka
malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap ba- sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para dakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah
nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. 7 Para penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti
10
pelihat akan mendapat malu dan tukang-tukang tenung perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengakan tersipu-sipu; mereka sekalian akan menutupi muka- aduhlah, hai puteri Sion, seperti perempuan yang melanya, sebab tidak ada jawab dari pada Allah. 8 Tetapi hirkan! Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota
aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh TUHAN, de- dan tinggal di padang, terpaksa engkau berjalan sampai
ngan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan ke- Babel; di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah eng11
pada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. kau akan ditebus oleh TUHAN dari tangan musuhmu. Sekarang
9
Baiklah dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub, dan banyak bangsa berkumpul melawan engkau, dengan berpara pemimpin kaum Israel! Hai kamu yang muak ter- kata: ”Biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas
12
hadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lu- memandangi Sion!” Tetapi mereka itu tidak mengetarus, 10 hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan hui rancangan TUHAN; mereka tidak mengerti keputusanYerusalem dengan kelaliman! 11 Para kepalanya memu- Nya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti ber13
tuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi kas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iripengajaran karena bayaran, para nabinya menenung ka- klah, hai puteri Sion, sebab tandukmu akan Kubuat serena uang, padahal mereka bersandar kepada TUHAN de- perti besi, dan kukumu akan Kubuat seperti tembaga, sengan berkata: ”Bukankah TUHAN ada di tengah-tengah hingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa; engkau
kita! Tidak akan datang malapetaka menimpa kita!” 12 Sebabakan mengkhususkan rampasan mereka bagi TUHAN dan
itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti la- kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi.

3

dang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan
gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan.

5

(4-14) Sekarang, engkau harus mendirikan tembok bagimu; pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan
Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: gunung ru- kita; dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang
mah TUHAN akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung memerintah Israel. 2 (5-1) Tetapi engkau, hai Betlehem
dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; bangsa-bangsa Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
akan berduyun-duyun ke sana, 2 dan banyak suku bangsa dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan me-
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merintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. 3 (5-2) Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan; lalu selebihnya dari saudarasaudaranya akan kembali kepada orang Israel. 4 (5-3) Maka
ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan TUHAN, dalam kemegahan nama TUHAN
Allahnya; mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia
menjadi besar sampai ke ujung bumi, 5 (5-4) dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita
dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia tujuh gembala, bahkan delapan
pemimpin manusia. 6 (5-5) Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus; mereka akan melepaskan kita dari Asyur,
apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah
kita. 7 (5-6) Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengahtengah banyak bangsa seperti embun dari pada TUHAN
seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak
menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan
anak manusia. 8 (5-7) Maka sisa-sisa Yakub akan ada di
antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa
seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti
singa muda di antara kawanan kambing domba: ke manapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang
tidak ada yang melepaskan. 9 (5-8) Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan
dilenyapkan! 10 (5-9) Maka akan terjadi pada waktu itu,
demikianlah firman TUHAN, Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. 11 (5-10) Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu
dan akan meruntuhkan segala kubumu. 12 (5-11) Aku akan
melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukangtukang peramal tidak akan ada lagi padamu. 13 (5-12)
Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu
berhalamu dari tengah-tengahmu, maka engkau tidak lagi
akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. 14 (513) Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari
tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu; 15 (514) Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah, kepada bangsa-bangsa yang tidak mau
mendengarkan.

6Baiklah dengar firman yang diucapkan TUHAN: Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung,
dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu! 2 Dengarlah,
hai gunung-gunung, pengaduan TUHAN, dan pasanglah
telinga, hai dasar-dasar bumi! Sebab TUHAN mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia beperkara dengan Israel. 3 ”Umat-Ku, apakah yang telah Kulakukan
kepadamu? Dengan apakah engkau telah Kulelahkan? Jawablah Aku! 4 Sebab Aku telah menuntun engkau keluar
dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun

dan Miryam sebagai penganjurmu. 5 Umat-Ku, baiklah
ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, raja Moab, dan
apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor dan
apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari
TUHAN.” 6 ”Dengan apakah aku akan pergi menghadap
TUHAN dan tunduk menyembah kepada Allah yang di
tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? 7 Berkenankah TUHAN kepada ribuan domba jantan,
kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah
kandunganku karena dosaku sendiri?” 8 ”Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah
yang dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil,
mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?” 9 Dengarlah, TUHAN berseru kepada
kota: --adalah bijaksana untuk takut kepada nama-Nya-:”Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota! 10 Masakan
Aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran efa yang kurang dan terkutuk itu? 11 Masakan
Aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu?
12
Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan, penduduknya berkata dusta dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. 13 Maka Akupun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu.
14
Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang,
dan perutmu tetap mengamuk karena lapar; engkau akan
menyingkirkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kauselamatkan, akan Kuserahkan kepada pedang. 15 Engkau ini akan menabur, tetapi tidak menuai, engkau ini akan mengirik buah zaitun,
tetapi tidak berurap dengan minyaknya; juga mengirik
buah anggur, tetapi tidak meminum anggurnya. 16 Engkau
telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah
bertindak menurut rancangan mereka, sehingga Aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan; demikianlah kamu akan menanggung
pencelaan dari pihak bangsa-bangsa.”

7

Celaka aku! Sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur: tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. 2 Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur
di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah,
yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring.
3
Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat; pemuka
menuntut, hakim dapat disuap; pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum, mereka putar balikkan!
4
Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti
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pagar duri; hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu, telah datang, sekarang akan mulai kegemparan
di antara mereka! 5 Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan! Jagalah pintu
mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu! 6 Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak
perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan
melawan ibu mertuanya; musuh orang ialah orang-orang
seisi rumahnya. 7 Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu
TUHAN, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan
aku; Allahku akan mendengarkan aku! 8 Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku! Sekalipun aku jatuh,
aku akan bangun pula, sekalipun aku duduk dalam gelap,
TUHAN akan menjadi terangku. 9 Aku akan memikul kemarahan TUHAN, sebab aku telah berdosa kepada-Nya,
sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga
aku mengalami keadilan-Nya. 10 Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya, dia yang
berkata kepadaku: ”Di mana TUHAN, Allahmu?” Mataku
akan memandangi dia; sekarang ia diinjak-injak seperti
lumpur di jalan. 11 Akan datang suatu hari bahwa pagar
tembokmu akan dibangun kembali; pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. 12 Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung.
13
Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. 14 Gembalakanlah
umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu
sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah
kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di
Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. 15 Seperti
pada waktu Engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban! 16 Biarlah bangsa-bangsa
melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka; biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan,
dan telinganya menjadi tuli. 17 Biarlah mereka menjilat
debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi; biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya, dan
datang kepada TUHAN, Allah kami, dengan gentar, dengan takut kepada-Mu! 18 Siapakah Allah seperti Engkau
yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan pelanggaran
dari sisa-sisa milik-Nya sendiri; yang tidak bertahan dalam
murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada
kasih setia? 19 Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. 20 Kiranya Engkau menunjukkan setia-Mu kepada Yakub dan kasih-Mu
kepada Abraham seperti yang telah Kaujanjikan dengan
bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala!

33. MIKHA

Nahum

1Ucapan ilahi tentang Niniwe.

Kitab penglihatan Na- lah nazarmu! Sebab tidak akan datang lagi orang dursila
hum, orang Elkosh. TUHAN itu Allah yang cemburu dan menyerang engkau; ia telah dilenyapkan sama sekali!
pembalas, TUHAN itu pembalas dan penuh kehangatan
Pembongkar maju terhadap engkau; adakan penjagaan
amarah. TUHAN itu pembalas kepada para lawan-Nya
3
di
benteng,
mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguhdan pendendam kepada para musuh-Nya. TUHAN itu
teguh,
kumpulkanlah
segala kekuatan! 2 Sungguh, TUHAN
panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali
membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia ber- memulihkan kebanggaan Yakub, seperti kebanggaan Isjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah rael; sebab perusak telah merusakkannya dan telah mem3
debu kaki-Nya. 4 Ia menghardik laut dan mengeringkan- binasakan carang-carangnya. Perisai para pahlawannya
nya, dan segala sungai dijadikan-Nya kering. Basan dan berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmizi; kereta
Karmel menjadi merana dan kembang Libanon menjadi berkilat-kilat seperti api suluh pada hari ia melengkapi4
layu. 5 Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit- nya, dan kuda-kuda penuh gelisah. Kereta melaju galak
bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapan-Nya, di jalan, kejar-mengejar di lapangan; kelihatannya seperti
5
dunia serta seluruh penduduknya. 6 Siapakah yang tahan suluh, berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa
berdiri menghadapi geram-Nya? Dan siapakah yang tahan dikerahkan, mereka tersandung jatuh di waktu berjalan
tegak terhadap murka-Nya yang bernyala-nyala? Keha- maju; mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, se6
ngatan amarah-Nya tercurah seperti api, dan gunung-gunungdang alat pendobrak sudah ditegakkan. Pintu-pintu di
batu menjadi roboh di hadapan-Nya. 7 TUHAN itu baik; sungai-sungai telah dibuka, dan istana menjadi gempar.
7
Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan; Ia Permaisuri dibawa ke luar dan ditelanjangi dan dayangmengenal orang-orang yang berlindung kepada-Nya 8 dan dayangnya mengerang, mengaduh seperti suara merpati
8
menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia mengha- sambil memukul-mukul dada. Niniwe sendiri seperti kobisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, lam air yang airnya mengalir ke luar. ”Berhenti! Ber9
dan musuh-Nya dihalau-Nya ke dalam gelap. 9 Apakah henti!” teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Jarahlah
maksudmu menentang TUHAN? Ia akan menghabisi sama perak, jarahlah emas! Sebab tidak berkesudahan persedisekali; kesengsaraan tidak akan timbul dua kali! 10 Sebab aan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah10
merekapun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, di- indah! Ketandusan, penandusan dan penindasan! Hati
makan habis seperti jerami kering. 11 Bukankah dari pa- menjadi tawar dan lutut goyah! Segenap pinggang geme11
Di
damu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap tar, dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi.
12
mana
gerangan
persembunyian
singa
dan
gua
singa-singa
TUHAN, orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah
firman TUHAN: ”Sekalipun mereka utuh dan begitu ba- muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa, di
12
nyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mana tidak ada yang mengganggunya? Biasanya singa
mati binasa; sekalipun Aku telah merendahkan engkau, te- itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencetapi Aku tidak akan merendahkan engkau lagi. 13 Sekarang, kik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya
Aku akan mematahkan gandarnya yang memberati eng- dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman.
13
Lihat, Aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman
kau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau.” 14 Terhadap engkau, inilah perintah TUHAN: TUHAN semesta alam, Aku akan membakar keretamu
”Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari ru- menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mumah allahmu Aku akan melenyapkan patung pahatan dan damu; Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi,
patung tuangan; kuburmu akan Kusediakan, sebab engkau dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi.
hina.” 15 Lihatlah! Di atas gunung-gunung berjalan orang
Celakalah kota penumpah darah itu! Seluruhnya dusta
yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai
sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayar- belaka, penuh dengan perampasan, dan tidak henti-hentinya
penerkaman! 2 Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda!
2

2

3
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34. NAHUM

Dengar, kuda lari menderap, dan kereta meloncat-loncat! tuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang
3
Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena
tombak berkilat-kilat! Banyak yang mati terbunuh dan engkau; sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan
bangkai bertimbun-timbun! Tidak habis-habisnya mayat- jahatmu terus-menerus?
mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat! 4 Semuanya
karena banyaknya persundalan si perempuan sundal, yang
cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaumkaum dengan sihirnya. 5 Lihat, Aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman TUHAN semesta alam; Aku akan
mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan
memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. 6 Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan
akan membuat engkau menjadi tontonan. 7 Maka semua
orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau
serta berkata: ”Niniwe sudah rusak! Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghiburpenghibur untuk dia?” 8 Adakah engkau lebih baik dari
Tebe, kota dewa Amon, yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut,
dan bentengnya adalah air? 9 Etiopia adalah kekuatannya, juga Mesir, dengan tidak terbatas; Put dan orangorang Libia adalah pembantunya. 10 Tetapi dia sendiripun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinyapun diremukkan di
ujung segala jalan; tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu
dengan rantai. 11 Engkaupun akan menjadi mabuk, akan
menjadi tidak berdaya; engkaupun akan mencari tempat
perlindungan terhadap musuh. 12 Segala kubumu adalah
seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan;
jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut
orang yang hendak memakannya. 13 Sesungguhnya, laskar
yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempua
pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk
musuhmu; api telah memakan habis palang pintumu. 14 Timbalah
air menghadapi pengepungan, perkuatlah kubu-kubumu!
Pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu
bata! 15 Di sana api akan memakan engkau habis, pedang
akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti
belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar
seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan, 16 sekalipun kauperbanyak orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat mereka mengembangkan sayap dan terbang
menghilang. 17 Sekalipun para penjagamu seperti belalang
pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang,
yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin,
namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. 18 Celaka! Alangkah terlelapnya
para gembalamu, hai raja negeri Asyur! Para pemukamu
tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung, dan
tidak ada yang mengumpulkan. 19 Tiada pengobatan un-

Habakuk

1Ucapan ilahi dalam penglihatan nabi Habakuk.

2

Berapa
lama lagi, TUHAN, aku berteriak, tetapi tidak Kaudengar, aku berseru kepada-Mu: ”Penindasan!” tetapi tidak Kautolong? 3 Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman?
Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku; perbantahan dan pertikaian terjadi. 4 Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan,
sebab orang fasik mengepung orang benar; itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. 5 Lihatlah di antara bangsabangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengangcengang, sebab Aku melakukan suatu pekerjaan dalam
zamanmu yang tidak akan kamu percayai, jika diceriterakan. 6 Sebab, sesungguhnya, Akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu,
yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman, yang bukan kepunyaan mereka. 7 Bangsa
itu dahsyat dan menakutkan; keadilannya dan keluhurannya berasal dari padanya sendiri. 8 Kudanya lebih cepat
dari pada macan tutul, dan lebih ganas dari pada serigala
pada waktu malam; pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti rajawali
yang menyambar mangsa. 9 Seluruh bangsa itu datang
untuk melakukan kekerasan, serbuan pasukan depannya
seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan
seperti banyaknya pasir. 10 Raja-raja dicemoohkannya dan
penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. 11 Maka berlarilah mereka, seperti
angin dan bergerak terus; demikianlah mereka bersalah
dengan mendewakan kekuatannya. 12 Bukankah Engkau,
ya TUHAN, dari dahulu Allahku, Yang Mahakudus? Tidak akan mati kami. Ya TUHAN, telah Kautetapkan dia
untuk menghukumkan; ya Gunung Batu, telah Kautentukan dia untuk menyiksa. 13 Mata-Mu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orangorang yang berbuat khianat itu dan Engkau berdiam diri,
apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari
dia? 14 Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di
laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya? 15 Semuanya mereka ditariknya ke atas de-

ngan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan
dengan payangnya; itulah sebabnya ia bersukaria dan bersoraksorai. 16 Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya;
sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan
rezekinya berlimpah-limpah. 17 Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan
tidak kenal belas kasihan?

2

Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara, aku mau meninjau dan menantikan
apa yang akan difirmankan-Nya kepadaku, dan apa yang
akan dijawab-Nya atas pengaduanku. 2 Lalu TUHAN menjawab aku, demikian: ”Tuliskanlah penglihatan itu dan
ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. 3 Sebab penglihatan itu masih menanti
saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan
tidak menipu; apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu,
sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan
bertangguh. 4 Sesungguhnya, orang yang membusungkan
dada, tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu
akan hidup oleh percayanya. 5 Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada; ia
mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku
bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya.” 6 Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran
ini: Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa
yang bukan miliknya--berapa lama lagi? --dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. 7 Bukankah akan
bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan
engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi
mereka? 8 Karena engkau telah menjarah banyak suku
bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu
dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh
penduduknya itu. 9 Celakalah orang yang mengambil laba
yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka! 10 Engkau
telah merancangkan cela ke atas rumahmu, ketika eng-
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kau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa; dengan
demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri.
11
Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. 12 Celakalah orang yang
mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. 13 Sesungguhnya, bukankah
dari TUHAN semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa
bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah
untuk yang sia-sia? 14 Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan TUHAN, seperti air yang
menutupi dasar laut. 15 Celakalah orang yang memberi
minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan
memabukkan dia untuk memandang auratnya. 16 Telah
engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah.
Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan TUHAN,
dan cela besar akan meliputi kemuliaanmu. 17 Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau
dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena
kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. 18 Apakah gunanya patung pahatan, yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan,
pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. 19 Celakalah orang yang berkata kepada sepotong
kayu: ”Terjagalah!” dan kepada sebuah batu bisu: ”Bangunlah!” Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di
dalamnya. 20 Tetapi TUHAN ada di dalam bait-Nya yang
kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi!

3

Doa nabi Habakuk. Menurut nada ratapan. 2 TUHAN,
telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu,
ya TUHAN, kutakuti! Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun; dalam murka
ingatlah akan kasih sayang! 3 Allah datang dari negeri
Teman dan Yang Mahakudus dari pegunungan Paran. Sela.
Keagungan-Nya menutupi segenap langit, dan bumipun
penuh dengan pujian kepada-Nya. 4 Ada kilauan seperti
cahaya, sinar cahaya dari sisi-Nya dan di situlah terselubung kekuatan-Nya. 5 Mendahului-Nya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejak-Nya. 6 Ia berdiri,
maka bumi dibuat-Nya bergoyang; Ia melihat berkeliling,
maka bangsa-bangsa dibuat-Nya melompat terkejut, hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukitbukit yang berabad-abad; itulah perjalanan-Nya berabadabad. 7 Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan,
kain-kain tenda tanah Midian menggetar. 8 Terhadap sungaisungaikah, ya TUHAN, terhadap sungai-sungaikah murkaMu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga
Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu?
9
Busur-Mu telah Kaubuka, telah Kauisi dengan anak panah. Sela. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai;

35. HABAKUK
10

melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudera raya memperdengarkan suaranya dan
mengangkat tangannya. 11 Matahari, bulan berhenti di
tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu
yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. 12 Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi
bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. 13 Engkau
berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kauurapi. Engkau meremukkan
bagian atas rumah orang-orang fasik dan Kaubuka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Sela. 14 Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala lasykarnya,
yang mengamuk untuk menyerakkan aku dengan soraksorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara
tersembunyi. 15 Dengan kuda-Mu, Engkau menginjak laut,
timbunan air yang membuih. 16 Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku; tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri; namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan, yang akan
mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami.
17
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun
ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu
sapi dalam kandang, 18 namun aku akan bersorak-sorak
di dalam TUHAN, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19 ALLAH Tuhanku itu kekuatanku: Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak
di bukit-bukitku. (Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi).

Zafanya

1Firman TUHAN yang datang kepada Zefanya bin Ku-

pahit, pahlawanpun akan menangis. 15 Hari kegemasan
hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan
dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, 16 hari peniupan sangkakala dan pekik
tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap
menara penjuru yang tinggi. 17 Aku akan menyusahkan
manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada TUHAN. Darah mereka
akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi.
18
Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas
mereka pada hari kegemasan TUHAN, dan seluruh bumi
akan dimakan habis oleh api cemburu-Nya; sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakan-Nya terhadap
segenap penduduk bumi.

syi bin Gedalya bin Amarya bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, raja Yehuda. 2 ”Aku akan menyapu bersih
segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman
TUHAN. 3 Aku akan menyapu manusia dan hewan; Aku
akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di
laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan
melenyapkan manusia dari atas muka bumi, demikianlah
firman TUHAN. 4 Aku akan mengacungkan tangan-Ku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal
dan nama para imam berhala, 5 juga mereka yang sujud
menyembah di atas sotoh kepada tentara langit dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada
TUHAN, namun di samping itu bersumpah demi Dewa
Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang
Milkom, 6 serta mereka yang berbalik dari pada TUHAN,
yang tidak mencari TUHAN dan tidak menanyakan petunjuk-acuh tak acuh, 2 sebelum kamu dihalau seperti sekam yang
Nya.” 7 Berdiam dirilah di hadapan Tuhan ALLAH! Sebab tertiup, sebelum datang ke atasmu murka TUHAN yang
hari TUHAN sudah dekat. Sungguh TUHAN telah menye- bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurdiakan perjamuan korban dan telah menguduskan para kaan TUHAN. 3 Carilah TUHAN, hai semua orang yang
undangan-Nya. 8 ”Pada hari perjamuan korban TUHAN rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya; cariitu Aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak lah keadilan, carilah kerendahan hati; mungkin kamu akan
raja dan semua orang yang memakai pakaian asing. 9 Aku terlindung pada hari kemurkaan TUHAN. 4 Sebab Gaza
akan menghukum pada hari itu semua orang yang melom- akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi;
pati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka de- Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah
ngan kekerasan dan penipuan. 10 Maka pada hari itu, de- hari dan Ekron akan dibongkar-bangkirkan. 5 Celakalah
mikianlah firman TUHAN, akan terdengar teriakan dari kamu penduduk Daerah Tepi Laut, kamu bangsa Kreti!
Pintu Gerbang Ikan dan ratapan dari perkampungan baru Terhadap kamulah firman TUHAN ini: Hai Kanaan, tadan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. 11 Merataplah, nah orang Filistin! Aku akan membinasakan engkau, sehai penduduk perkampungan Lumpang! Sebab telah ha- hingga tidak ada lagi pendudukmu. 6 Daerah Tepi Laut
bis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penim- akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan
bang perak. 12 Pada waktu itu Aku akan menggeledah kandang berpagar bagi kambing domba. 7 Daerah PingYerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum gir Laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda.
orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumahendapannya dan yang berkata dalam hatinya: TUHAN ti- rumah Askelon pada malam hari; sebab TUHAN, Allah
dak berbuat baik dan tidak berbuat jahat! 13 Maka harta mereka, akan memperhatikan mereka dan akan memukekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan lihkan keadaan mereka. 8 ”Aku telah mendengar pencemenjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, laan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak bani
mereka tidak akan mendiaminya; apabila mereka mem- Amon, bagaimana mereka mencela umat-Ku dan membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya.” besarkan dirinya terhadap daerah umat-Ku itu. 9 Sebab
14
Sudah dekat hari TUHAN yang hebat itu, sudah dekat itu, demi Aku yang hidup--demikianlah firman TUHAN
dan datang dengan cepat sekali! Dengar, hari TUHAN semesta alam, Allah Israel--maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan bani Amon seperti Gomora, yakni men-
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jadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umat-Ku
akan menjarah mereka dan yang masih tinggal dari bangsaKu itu akan memiliki mereka sebagai warisan.” 10 Inilah
yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan
mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan
diri terhadap umat TUHAN semesta alam. 11 TUHAN
akan mendahsyatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan
para allah di bumi, dan kepada-Nya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. 12 Kamupun, hai orang Etiopia, akan mati tertikam oleh pedang-Ku. 13 Ia akan mengacungkan tanganNya terhadap Utara, akan membinasakan Asyur, dan akan
membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering
seperti padang gurun. 14 Dan di tengah-tengahnya akan
berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan; baik burung undan maupun burung bangau
akan bermalam di hulu tiangnya; burung ponggok akan
berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu: Pemapan dari kayu aras telah tersingkap! 15 Itulah kota yang
beria-ria yang penduduknya begitu tenteram dan yang
berkata dalam hatinya: ”Hanya ada aku dan tidak ada
yang lain!” Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus,
tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap
orang yang lewat dari padanya akan bersuit dan mengayunayunkan tangannya.

36. ZAFANYA

sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuKu.” 9 ”Tetapi sesudah itu Aku akan memberikan bibir
lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama TUHAN, beribadah kepada-Nya dengan bahu-membahu. 10 Dari seberang sungai-sungai negeri Etiopia orang-orang yang memuja Aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepada-Ku. 11 Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kaulakukan terhadap Aku, sebab pada waktu itu Aku akan menyingkirkan dari padamu orang-orangmu yang ria congkak,
dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungKu yang kudus. 12 Di antaramu akan Kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan
mencari perlindungan pada nama TUHAN, 13 yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong; dalam mulut mereka tidak akan terdapat
lidah penipu; ya, mereka akan seperti domba yang makan
rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya.” 14 Bersorak-sorailah, hai puteri Sion, bertempiksoraklah, hai Israel! Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai puteri Yerusalem! 15 TUHAN telah
menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni TUHAN, ada
di antaramu; engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. 16 Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem: ”Janganlah takut, hai Sion! Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. 17 TUHAN Allahmu ada di anCelakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang
taramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia
penuh penindasan! 2 Ia tidak mau mendengarkan teguran
bergirang karena engkau dengan sukacita, Ia membaharui
siapapun dan tidak mempedulikan kecaman; kepada TUHAN
engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena engia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap.
kau dengan sorak-sorai, 18 seperti pada hari pertemuan
3
Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang
raya.” ”Aku akan mengangkat malapetaka dari padamu,
mengaum; para hakimnya adalah serigala pada waktu masehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung
lam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari.
cela. 19 Sesungguhnya pada waktu itu Aku akan bertindak
4
Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhiterhadap segala penindasmu, tetapi Aku akan menyelaanat; para imamnya menajiskan apa yang kudus, memmatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar dan
perkosa hukum Taurat. 5 Tetapi TUHAN adil di tengahakan membuat mereka yang mendapat malu menjadi ketengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi Ia
pujian dan kenamaan di seluruh bumi. 20 Pada waktu itu
memberi hukum-Nya; itu tidak pernah ketinggalan pada
Aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu Aku
waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu! 6 ”Aku
mengumpulkan kamu, sebab Aku mau membuat kamu
telah melenyapkan bangsa-bangsa; menara-menara penmenjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa
juru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalandi bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata
jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kotamereka,” firman TUHAN.
kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang
7
dan tidak ada penduduk. Aku sangka: Tentulah ia sekarang akan takut kepada-Ku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang Kutugaskan kepadanya tidak akan
lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka
makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. 8 Oleh
karena itu tunggulah Aku--demikianlah firman TUHAN-pada hari Aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusan-Ku
ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan
kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka
geram-Ku, yakni segenap murka-Ku yang bernyala-nyala,
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Hagai

1Pada tahun yang kedua zaman raja Darius, dalam bulan

bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yoyang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah zadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa
firman TUHAN dengan perantaraan nabi Hagai kepada itu, maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan
Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua pembangunan rumah TUHAN semesta alam, Allah me15
bin Yozadak, imam besar, bunyinya: 2 ”Beginilah firman reka, (2-1a) pada hari yang kedua puluh empat dalam
TUHAN semesta alam: Bangsa ini berkata: Sekarang bulan yang keenam. (2-1b) Pada tahun yang kedua zaman
belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah raja Darius,
TUHAN!” 3 Maka datanglah firman TUHAN dengan per(2-2) dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal dua puantaraan nabi Hagai, bunyinya: 4 ”Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang luh satu bulan itu, datanglah firman TUHAN dengan perdipapani dengan baik, sedang Rumah ini tetap menjadi antaraan nabi Hagai, bunyinya: 2 (2-3) ”Katakanlah kereruntuhan? 5 Oleh sebab itu, beginilah firman TUHAN pada Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada
semesta alam: Perhatikanlah keadaanmu! 6 Kamu mena- Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya
bur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit; kamu dari bangsa itu, demikian: 3 (2-4) Masih adakah di antara
makan, tetapi tidak sampai kenyang; kamu minum, tetapi kamu yang telah melihat Rumah ini dalam kemegahantidak sampai puas; kamu berpakaian, tetapi badanmu ti- nya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya
dak sampai panas; dan orang yang bekerja untuk upah, sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tiia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi dak ada artinya? 4 (2-5) Tetapi sekarang, kuatkanlah hayang berlobang! 7 Beginilah firman TUHAN semesta alam: timu, hai Zerubabel, demikianlah firman TUHAN; kuatkaPerhatikanlah keadaanmu! 8 Jadi naiklah ke gunung, ba- nlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar; kuatkawalah kayu dan bangunlah Rumah itu; maka Aku akan nlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman
berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaan-Ku TUHAN; bekerjalah, sebab Aku ini menyertai kamu, dedi situ, firman TUHAN. 9 Kamu mengharapkan banyak, te- mikianlah firman TUHAN semesta alam, 5 (2-6) sesuai detapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke ru- ngan janji yang telah Kuikat dengan kamu pada waktu
mah, Aku menghembuskannya. Oleh karena apa? demiki- kamu keluar dari Mesir. Dan Roh-Ku tetap tinggal di
anlah firman TUHAN semesta alam. Oleh karena rumah- tengah-tengahmu. Janganlah takut! 6 (2-7) Sebab beginiKu yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing- lah firman TUHAN semesta alam: Sedikit waktu lagi maka
masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. 10 Itulah Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan dasebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan rat; 7 (2-8) Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehasilnya, 11 dan Aku memanggil kekeringan datang ke atas hingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa
negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas datang mengalir, maka Aku akan memenuhi Rumah ini
anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan ta- dengan kemegahan, firman TUHAN semesta alam. 8 (2-9)
nah, ke atas manusia dan hewan dan ke atas segala hasil Kepunyaan-Kulah perak dan kepunyaan-Kulah emas, deusaha.” 12 Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yo- mikianlah firman TUHAN semesta alam. 9 (2-10) Adapun
zadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu men- Rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi
dengarkan suara TUHAN, Allah mereka, dan juga perka- kemegahannya yang semula, firman TUHAN semesta alam,
taan nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepa- dan di tempat ini Aku akan memberi damai sejahtera, dedanya oleh TUHAN, Allah mereka; lalu takutlah bangsa mikianlah firman TUHAN semesta alam.” 10 (2-11) Pada
itu kepada TUHAN. 13 Maka berkatalah Hagai, utusan tanggal dua puluh empat bulan yang kesembilan, pada taTUHAN itu, menurut pesan TUHAN kepada bangsa itu, hun yang kedua zaman Darius, datanglah firman TUHAN
demikian: ”Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman kepada nabi Hagai, bunyinya: 11 (2-12) ”Beginilah firman
TUHAN.” 14 TUHAN menggerakkan semangat Zerubabel TUHAN semesta alam itu: Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. 12 (2-13) Andaikata seseorang membawa
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daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya
itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur
atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi
kuduskah yang disentuh itu?” Lalu para imam itu menjawab, katanya: ”Tidak!” 13 (2-14) Berkatalah pula Hagai:
”Jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu?” Lalu para
imam itu menjawab, katanya: ”Tentu!” 14 (2-15) Maka
berbicaralah Hagai, katanya: ”Begitu juga dengan umat
ini dan dengan bangsa ini di hadapan-Ku, demikianlah
firman TUHAN, dan dengan segala yang dibuat tangan
mereka; dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis.” 15 (2-16) ”Maka sekarang, perhatikanlah mulai
dari hari ini dan selanjutnya! Sebelum ditaruh orang batu
demi batu untuk pembangunan bait TUHAN, 16 (2-17) bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu
timbunan gandum yang seharusnya sebanyak dua puluh
gantang, hanya ada sepuluh; dan ketika orang pergi ke
tempat pemerasan anggur untuk mencedok lima puluh takar, hanya ada dua puluh. 17 (2-18) Aku telah memukul
kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang
dibuat tanganmu dengan hujan batu; namun kamu tidak
berbalik kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN. 18 (2-19)
Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya--mulai
dari hari yang kedua puluh empat bulan kesembilan. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait TUHAN perhatikanlah 19 (2-20) apakah benih masih tinggal tersimpan dalam
lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari
hari ini Aku akan memberi berkat!” 20 (2-21) Maka datanglah firman TUHAN untuk kedua kalinya kepada Hagai
pada tanggal dua puluh empat bulan itu, bunyinya: 21 (222) ”Katakanlah kepada Zerubabel, bupati Yehuda, begini:
Aku akan menggoncangkan langit dan bumi 22 (2-23) dan
akan menunggangbalikkan takhta raja-raja; Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan
menjungkirbalikkan kereta dan pengendaranya; kuda dan
pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. 23 (2-24) Pada waktu itu, demikianlah
firman TUHAN semesta alam, Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hamba-Ku--demikianlah
firman TUHAN--dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai; sebab engkaulah yang Kupilih, demikianlah
firman TUHAN semesta alam.”

37. HAGAI

Zakharia

1Dalam bulan yang kedelapan pada tahun kedua zaman
Darius datanglah firman TUHAN kepada nabi Zakharia
bin Berekhya bin Ido, bunyinya: 2 ”Sangat murka TUHAN
atas nenek moyangmu. 3 Sebab itu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Kembalilah kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN semesta alam,
maka Akupun akan kembali kepadamu, firman TUHAN
semesta alam. 4 Janganlah kamu seperti nenek moyangmu
yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan,
demikian: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat! Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan Aku, demikianlah firman TUHAN. 5 Nenek moyangmu, di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selamalamanya? 6 Tetapi segala firman dan ketetapan-Ku yang
telah Kuperintahkan kepada hamba-hamba-Ku, para nabi,
bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka
bertobatlah mereka serta berkata: Sebagaimana TUHAN
semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap
kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita,
demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita!” 7 Pada
hari yang kedua puluh empat dari bulan yang kesebelas-itulah bulan Syebat--pada tahun yang kedua zaman Darius
datanglah firman TUHAN kepada nabi Zakharia bin Berekhya bin Ido, bunyinya: 8 ”Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan: tampak seorang yang menunggang kuda
merah! Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad
yang di dalam jurang; dan di belakangnya ada kuda-kuda
yang merah, yang merah jambu dan yang putih. 9 Maka
aku bertanya: Apakah arti semuanya ini, ya tuanku? Lalu
malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab: Aku
ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya
ini! 10 Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad
itu mulai berbicara, katanya: Inilah mereka semua yang
diutus TUHAN untuk menjelajahi bumi! 11 Berbicaralah
mereka kepada Malaikat TUHAN yang berdiri di antara
pohon-pohon murad itu, katanya: Kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan
aman. 12 Berbicaralah Malaikat TUHAN itu, katanya: Ya
TUHAN semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak
menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah

tujuh puluh tahun lamanya Kaumurkai itu? 13 Lalu kepada malaikat, yang berbicara dengan aku itu, TUHAN
menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. 14 Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu: Serukanlah ini: Beginilah firman
TUHAN semesta alam: Sangat besar usaha-Ku untuk Yerusalem dan Sion, 15 tetapi sangat besar murka-Ku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang,
sementara Aku murka sedikit, telah membantu menimbulkan kejahatan. 16 Sebab itu, beginilah firman TUHAN,
Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang.
Rumah-Ku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman
TUHAN semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan
lagi di atas Yerusalem. 17 Serukanlah ini selanjutnya: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Kota-kota-Ku akan
berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan TUHAN
akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula.”
18
Aku melayangkan mataku dan melihat: tampak empat
tanduk. 19 Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu: ”Apakah arti semuanya ini?” Maka ia
menjawab aku: ”Inilah tanduk-tanduk yang telah menyerakkan Yehuda, Israel dan Yerusalem.” 20 Kemudian TUHAN
memperlihatkan kepadaku empat tukang besi. 21 Lalu aku
bertanya: ”Orang-orang ini datang untuk melakukan apa?”
Maka ia menjawab: ”Inipun adalah tanduk-tanduk yang
telah menyerakkan Yehuda, sehingga tidak seorangpun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang
untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan
tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda hendak menyerakkannya.”

2

Aku melayangkan mataku dan melihat: tampak seorang yang memegang tali pengukur. 2 Lalu aku bertanya: ”Ke manakah engkau ini pergi?” Maka ia menjawab aku: ”Ke Yerusalem, untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya.” 3 Dan sementara
malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan,
majulah seorang malaikat lain mendekatinya, 4 yang diberi perintah: ”Berlarilah, katakanlah kepada orang muda
yang di sana itu, demikian: Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. 5 Dan Aku sendiri, demikianlah firman TUHAN, akan menjadi tembok berapi ba-
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ginya di sekelilingnya, dan Aku akan menjadi kemuliaan
di dalamnya.” 6 Ayo, ayo, larilah dari Tanah Utara, demikianlah firman TUHAN; sebab ke arah keempat mata
angin Aku telah menyerakkan kamu, demikianlah firman
TUHAN. 7 Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai, penduduk
Babel! 8 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam,
yang dalam kemuliaan-Nya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu--sebab siapa
yang menjamah kamu, berarti menjamah biji mata-Nya--:
9
”Sesungguhnya Aku akan menggerakkan tangan-Ku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi
orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka
kamu akan mengetahui bahwa TUHAN semesta alam yang
mengutus aku. 10 Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai
puteri Sion, sebab sesungguhnya Aku datang dan diam di
tengah-tengahmu, demikianlah firman TUHAN; 11 dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada TUHAN
pada waktu itu dan akan menjadi umat-Ku dan Aku akan
diam di tengah-tengahmu.” Maka engkau akan mengetahui, bahwa TUHAN semesta alam yang mengutus aku kepadamu. 12 Dan TUHAN akan mengambil Yehuda sebagai milik-Nya di tanah yang kudus, dan Ia akan memilih
Yerusalem pula. 13 Berdiam dirilah, hai segala makhluk,
di hadapan TUHAN, sebab Ia telah bangkit dari tempat
kediaman-Nya yang kudus.

3

Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar
Yosua berdiri di hadapan Malaikat TUHAN sedang Iblis
berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. 2 Lalu
berkatalah Malaikat TUHAN kepada Iblis itu: ”TUHAN
kiranya menghardik engkau, hai Iblis! TUHAN, yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau! Bukankah
dia ini puntung yang telah ditarik dari api?” 3 Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, waktu dia berdiri
di hadapan Malaikat itu, 4 yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya: ”Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu dari padanya.” Dan kepada Yosua ia
berkata: ”Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu dari padamu! Aku akan mengenakan kepadamu
pakaian pesta.” 5 Kemudian ia berkata: ”Taruhlah serban
tahir pada kepalanya!” Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya,
sedang Malaikat TUHAN berdiri di situ. 6 Lalu Malaikat TUHAN itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya: 7 ”Beginilah firman TUHAN semesta alam: Apabila
engkau hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dan melakukan tugas yang Kuberikan kepadamu, maka engkau
akan memerintah rumah-Ku dan mengurus pelataran-Ku,
dan Aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. 8 Dengarkanlah, hai
imam besar Yosua! Engkau dan teman-temanmu yang
duduk di hadapanmu--sungguh kamu merupakan suatu
lambang. Sebab, sesungguhnya Aku akan mendatangkan
hamba-Ku, yakni Sang Tunas. 9 Sebab sesungguhnya per-
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mata yang telah Kuserahkan kepada Yosua--satu permata
yang bermata tujuh--sesungguhnya Aku akan mengukirkan
ukiran di atasnya, demikianlah firman TUHAN semesta
alam, dan Aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini
dalam satu hari saja. 10 Pada hari itu, demikianlah firman
TUHAN semesta alam, setiap orang dari padamu akan
mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan
di bawah pohon ara.”

4

Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan
aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang
dibangunkan dari tidurnya. 2 Maka berkatalah ia kepadaku: ”Apa yang engkau lihat?” Jawabku: ”Aku melihat: tampak sebuah kandil, dari emas seluruhnya, dan
tempat minyaknya di bagian atasnya; kandil itu ada tujuh pelitanya dan ada tujuh corot pada masing-masing
pelita yang ada di bagian atasnya itu. 3 Dan pohon zaitun
ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya.” 4 Lalu berbicaralah
aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku
itu: ”Apakah arti semuanya ini, tuanku?” 5 Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku: ”Tidakkah engkau tahu, apa arti semuanya ini?”
Jawabku: ”Tidak, tuanku!” 6 Maka berbicaralah ia, katanya: ”Inilah firman TUHAN kepada Zerubabel bunyinya:
Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan,
melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta alam.
7
Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat
batu utama, sedang orang bersorak: Bagus! Bagus sekali batu itu!” 8 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku, demikian: 9 ”Tangan Zerubabel telah meletakkan
dasar Rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui, bahwa TUHAN semesta alam yang mengutus aku kepadamu. 10 Sebab siapa
yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil,
mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang tujuh ini adalah mata TUHAN, yang menjelajah seluruh bumi.” 11 Lalu berbicaralah aku kepadanya:
”Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan
dan di sebelah kiri kandil ini?” 12 Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya: ”Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu?” 13 Ia menjawab aku:
”Tidakkah engkau tahu, apa arti semuanya ini?” Jawabku:
”Tidak, tuanku!” 14 Lalu ia berkata: ”Inilah kedua orang
yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi!”

5

Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat:
tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. 2 Berkatalah
ia kepadaku: ”Apa yang engkau lihat?” Jawabku: ”Aku
melihat sebuah gulungan kitab yang terbang; panjangnya
dua puluh hasta dan lebarnya sepuluh hasta.” 3 Lalu ia berkata kepadaku: ”Inilah sumpah serapah yang keluar me-
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nimpa seluruh negeri; sebab menurut sumpah serapah itu
setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas
dari hukuman. 4 Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman TUHAN semesta alam, supaya itu masuk ke
dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi nama-Ku, dan supaya itu bermalam
di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya.” 5 Tampillah malaikat yang
berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku: ”Cobalah
layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu!”
6
Lalu tanyaku: ”Apa itu?” Jawabnya: ”Yang muncul itu
sebuah gantang!” Lagi katanya: ”Inilah kejahatan mereka
di seluruh negeri!” 7 Lihat, tutup timah gantang itu telah
terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya!
8
Kemudian berkatalah ia: ”Itulah kefasikan!” Lalu didorongnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang dan
dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. 9 Lalu
aku melayangkan mataku dan aku melihat: tampak tampil
dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin.
Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi
dan langit. 10 Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu: ”Ke mana mereka membawa gantang itu?” 11 Jawabnya kepadaku: ”Ke tanah Sinear, untuk
mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di
sana di tempat rumah itu didirikan.”

bin Yozadak; 12 katakanlah kepadanya: Beginilah firman
TUHAN semesta alam: Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait TUHAN. 13 Dialah yang akan mendirikan bait
TUHAN, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan
akan duduk memerintah di atas takhtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang
damai akan ada di antara mereka berdua. 14 Dan mahkota
itu akan tetap tinggal dalam bait TUHAN sebagai tanda
peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya dan akan Yosia
bin Zefanya. 15 Orang-orang dari jauh akan datang untuk
turut membangun bait TUHAN; maka kamu akan mengetahui bahwa TUHAN semesta alam yang mengutus aku
kepadamu. Dan hal ini akan terjadi, apabila kamu dengan
baik-baik mendengarkan suara TUHAN Allahmu.”

7

Pada tahun yang keempat zaman raja Darius datanglah firman TUHAN kepada Zakharia, pada tanggal empat bulan kesembilan, yakni bulan Kislew. 2 Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem-Melekh
serta orang-orangnya untuk melunakkan hati TUHAN, 3 untuk
menanyakan kepada para imam dari rumah TUHAN semesta alam dan kepada nabi, demikian: ”Haruskah kami
sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya?” 4 Maka datanglah firman TUHAN semesta alam
kepadaku, bunyinya: 5 ”Katakanlah kepada seluruh rakyat
negeri dan kepada para imam, demikian: Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang keAku melayangkan mataku pula, maka aku melihat: tujuh selama tujuh puluh tahun ini, adakah kamu sungguhtampak keluar empat kereta dari antara dua gunung. Ada- sungguh berpuasa untuk Aku? 6 Dan ketika kamu makan
pun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan mi2
Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua num untuk dirimu sendiri? 7 Bukankah ini firman yang teoleh kuda hitam. 3 Kereta ketiga oleh kuda putih, dan ke- lah disampaikan TUHAN dengan perantaraan para nabi
reta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di
loreng. 4 Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa dan
dengan aku itu: ”Apakah arti semuanya ini, tuanku?” Tanah Negeb dan Daerah Bukit masih didiami?” 8 Firman
5
Berbicaralah malaikat itu kepadaku: ”Semuanya ini ke- TUHAN datang kepada Zakharia, bunyinya: 9 ”Beginilah
luar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka meng- firman TUHAN semesta alam: Laksanakanlah hukum yang
hadap kepada Tuhan seluruh bumi.” 6 Yang ditarik oleh benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kekuda hitam itu keluar ke Tanah Utara; yang putih itu ke- pada masing-masing! 10 Janganlah menindas janda dan
luar ke arah barat; yang berbelang-belang itu keluar ke anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan jangaTanah Selatan; 7 dan yang merah itu keluar, gelisah untuk nlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masingpergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia: ”Per- masing.” 11 Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilingilah, jelajahilah bumi!” Maka mereka menjelajahi bumi. tangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya te8
Kemudian berteriaklah ia kepadaku: ”Lihat, mereka yang linganya supaya jangan mendengar. 12 Mereka membuat
keluar ke Tanah Utara itu akan menenteramkan roh-Ku hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendi Tanah Utara.” 9 Datanglah firman TUHAN kepadaku, dengar pengajaran dan firman yang disampaikan TUHAN
bunyinya: 10 ”Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yo- semesta alam melalui roh-Nya dengan perantaraan para
sia bin Zefanya dan pungutlah persembahan dari pihak nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang
orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia dan Ye- hebat dari pada TUHAN. 13 ”Seperti mereka tidak mendaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah Aku tidak
dari Babel, 11 pungutlah perak dan emas, buatlah mah- mendengarkan pada waktu mereka memanggil, firman TUHAN
kota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua semesta alam. 14 Oleh sebab itu Aku meniupkan mereka
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seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak
dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi
sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana; demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi
tempat yang sunyi sepi.”

8

Datanglah firman TUHAN semesta alam, bunyinya:
”Beginilah firman TUHAN semesta alam: Aku berusaha
untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. 3 Beginilah firman TUHAN:
Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah
Yerusalem. Yerusalem akan disebut Kota Setia, dan gunung TUHAN semesta alam akan disebut Gunung Kudus. 4 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Akan ada
lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan
Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. 5 Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermainmain di situ. 6 Beginilah firman TUHAN semesta alam:
Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap
hal itu ajaib, apakah Aku akan menganggapnya ajaib?
demikianlah firman TUHAN semesta alam. 7 Beginilah
firman TUHAN semesta alam: Sesungguhnya, Aku menyelamatkan umat-Ku dari tempat terbitnya matahari sampai
kepada tempat terbenamnya, 8 dan Aku akan membawa
mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku
akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran.” 9 Beginilah firman TUHAN semesta alam: ”Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi, sejak dasar
rumah TUHAN semesta alam diletakkan, untuk mendirikan Bait Suci itu. 10 Sebab sebelum waktu itu tidak ada
rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang; dan karena
musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan
bagi orang yang masuk, lagipula Aku membuat manusia
semua bertengkar. 11 Tetapi sekarang, Aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini, demikianlah firman TUHAN semesta alam, 12 melainkan Aku akan
menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya dan langit
akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. 13 Dan
kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsabangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang
Aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi
berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu!” 14 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam: ”Kalau dahulu Aku
telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu,
ketika nenek moyangmu membuat Aku murka, dan Aku
tidak menyesal, firman TUHAN semesta alam, 15 maka
pada waktu ini Aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut! 16 Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan: Berka2
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talah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah
hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintupintu gerbangmu. 17 Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu Kubenci, demikianlah firman TUHAN.” 18 Datanglah firman TUHAN
semesta alam kepadaku, bunyinya: 19 ”Beginilah firman
TUHAN semesta alam: Waktu puasa dalam bulan yang
keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh dan dalam bulan yang kesepuluh akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan
yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai!” 20 Beginilah firman TUHAN
semesta alam: ”Masih akan datang lagi bangsa-bangsa
dan penduduk banyak kota. 21 Dan penduduk kota yang
satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan: Marilah kita pergi untuk melunakkan hati TUHAN
dan mencari TUHAN semesta alam! Kamipun akan pergi!
22
Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat
akan datang mencari TUHAN semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati TUHAN.” 23 Beginilah firman
TUHAN semesta alam: ”Pada waktu itu sepuluh orang
dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang
kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata:
Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar, bahwa Allah menyertai kamu!”

9

Ucapan Ilahi. Firman TUHAN datang atas negeri Hadrakh dan berhenti di Damsyik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel; 2 juga Hamat
yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. 3 Tirus mendirikan tembok
benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu
dan emas seperti lumpur di jalan. 4 Namun sesungguhnya,
Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan
kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. 5 Askelon akan melihatnya, lalu takut;
juga Gaza, lalu gemetar sangat; Ekronpun, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa dan Askelon tidak akan didiami lagi. 6 Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan Kulenyapkan. 7 Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya
dan kejijikan dari antara giginya, dan yang tinggal dari merekapun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan
dianggap seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron
seperti orang Yebus. 8 Aku berkemah dekat rumah-Ku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu-lalang; tidak
akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang
Aku sendiri telah mengindahkannya. 9 Bersorak-soraklah
dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem! Lihat, rajamu datang kepadamu; ia adil
dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai,
seekor keledai beban yang muda. 10 Ia akan melenyapkan
kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem;
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busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberi- kembali, sebab Aku menyayangi mereka; dan keadaan metakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaan- reka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh Aku, sebab
nya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari Akulah TUHAN, Allah mereka, dan Aku akan menjawab
sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. 11 Mengenai mereka. 7 Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati meengkau, oleh karena darah perjanjian-Ku dengan engkau, reka akan bersukacita seperti oleh anggur. Anak-anak
Aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lobang mereka akan melihatnya, lalu bersukacita dan hati meyang tidak berair. 12 Kembalilah ke kota bentengmu, hai reka bersorak-sorak karena TUHAN. 8 Aku akan bersiul
orang tahanan yang penuh harapan! Pada hari ini juga memanggil mereka dan Aku akan mengumpulkan mereka,
Aku memberitahukan: Aku akan memberi ganti kepadamu sebab Aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah medua kali lipat! 13 Sebab Aku melentur Yehuda bagi-Ku, reka menjadi banyak seperti dahulu. 9 Sekalipun Aku telah
busur Kuisi dengan Efraim, dan Aku mengayunkan anak- menyerakkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di
anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepada-Ku;
dan Aku akan memakai engkau seperti pedang seorang mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka dan
pahlawan. 14 TUHAN akan menampakkan diri kepada me- mereka akan kembali. 10 Aku akan membawa mereka kemreka, dan anak panah-Nya akan melayang keluar seperti bali dari tanah Mesir, dan dari Asyur Aku akan mengumkilat. Dan Tuhan ALLAH akan meniup sangkakala dan pulkan mereka; Aku akan membawa mereka masuk ke taakan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. 15 TUHAN
nah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi
semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan bagi mereka. 11 Mereka akan menyeberangi laut Mesir dan
menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala temMereka akan minum darah seperti minum anggur dan men- pat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan
jadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuruAsyur akan diturunkan dan tongkat kerajaan Mesir akan
mezbah. 16 TUHAN, Allah mereka, akan menyelamatkan lewat. 12 Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan
mereka pada hari itu; seperti kawanan domba umat-Nya bermegah di dalam nama TUHAN,” demikianlah firman
itu, sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota TUHAN.
yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah TUHAN.
17
Sungguh, alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya!
Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api daTeruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara
pat memakan pohon-pohon arasmu. 2 Merataplah, hai pokarena anggur.
hon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah
dirusakkan pohon-pohon yang hebat! Merataplah, hai
Mintalah hujan dari pada TUHAN pada akhir mu- pohon-pohon tarbantin Basan, sebab telah rata hutan yang
sim semi! Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa lebat itu! 3 Dengar, para gembala meratap! Sebab kehujan deras, dan hujan lebat akan Diberikannya kepada megahan mereka sudah dirusakkan. Dengar, singa-singa
mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap mengaum! Sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai
orang. 2 Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah ja- Yordan. 4 Beginilah firman TUHAN Allahku kepadaku:
hat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, ”Gembalakanlah domba-domba sembelihan itu! 5 Orangdan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak meserta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. rasa bersalah dan orang-orang yang menjualnya berkata:
Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan Terpujilah TUHAN! Aku telah menjadi kaya! Dan orangdomba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. 6 Sebab
3
”Terhadap para gembala akan bangkit murka-Ku dan ter- Aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demihadap kepala-kepala kawanan kambing Aku akan menga- kianlah firman TUHAN, melainkan sesungguhnya, Aku
dakan pembalasan, sebab TUHAN semesta alam memper- akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tahatikan kawanan ternak-Nya, yakni kaum Yehuda, dan ngan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya; mereka
membuat mereka sebagai kuda keagungan-Nya dalam per- ini akan menghancurkan bumi dan Aku tidak akan meletempuran. 4 Dari pada mereka akan muncul batu pen- paskan seorangpun dari tangan mereka.” 7 Maka aku mengjuru, dari pada mereka akan muncul patok kemah, dari gembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagangpada mereka akan muncul busur perang, dari pada me- pedagang domba. Aku mengambil dua tongkat: yang
reka akan keluar semua penguasa bersama-sama. 5 Maka satu kusebutkan ”Kemurahan” dan yang lain kusebutkan
mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak mu- ”Ikatan”; lalu aku menggembalakan domba-domba itu. 8 Dalam
suh seakan-akan itu lumpur di jalan; mereka akan ber- satu bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemuperang, sebab TUHAN menyertai mereka, dan mereka dian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap dombaakan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. domba itu, dan merekapun merasa muak terhadap aku.
6
Aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan Aku menye- 9 Lalu aku berkata: ”Aku tidak mau lagi menggembalakan
lamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kamu; yang hendak mati, biarlah mati; yang hendak le-
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nyap, biarlah lenyap, dan yang masih tinggal itu, biarlah
masing-masing memakan daging temannya!” 10 Aku mengambil tongkatku ”Kemurahan”, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. 11 Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari
itu, maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang
mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman TUHAN.
12
Lalu aku berkata kepada mereka: ”Jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah!”
Maka mereka membayar upahku dengan menimbang tiga
puluh uang perak. 13 Tetapi berfirmanlah TUHAN kepadaku: ”Serahkanlah itu kepada penuang logam!” --nilai
tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil
ketiga puluh uang perak itu dan menyerahkannya kepada
penuang logam di rumah TUHAN. 14 Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ”Ikatan”, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. 15 Sesudah
itu berfirmanlah TUHAN kepadaku: ”Ambillah sekali lagi
perkakas seorang gembala yang pandir! 16 Sebab sesungguhnya, Aku akan membangkitkan di negeri ini seorang
gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang
luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. 17 Celakalah gembala-Ku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba! Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya! Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya!”

12

Ucapan ilahi. Firman TUHAN tentang Israel: Demikianlah firman TUHAN yang membentangkan langit dan
yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh
dalam diri manusia: 2 ”Sesungguhnya Aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa
di sekeliling menjadi pening; juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. 3 Maka pada
waktu itu Aku akan membuat Yerusalem menjadi batu
untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa
di bumi akan berkumpul melawannya. 4 Pada waktu itu,
demikianlah firman TUHAN, Aku akan membuat segala
kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas
kaum Yehuda, Aku akan membuka mata-Ku, tetapi segala kuda bangsa akan Kubuat menjadi buta. 5 Sesudah
itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya:
Penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena
TUHAN semesta alam, Allah mereka. 6 Pada waktu itu
Aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo
berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti suluh
berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum; api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di
sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal
di tempatnya yang dahulu. 7 TUHAN akan pertama-tama
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memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. 8 Pada waktu itu
TUHAN akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang
yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan
menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi
seperti Allah, seperti Malaikat TUHAN, yang mengepalai mereka. 9 Maka pada waktu itu Aku berikhtiar untuk
memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem.”
10
”Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah
mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. 11 Pada waktu
itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad-Rimon di lembah Megido. 12 Negeri itu
akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri; kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan isteri mereka tersendiri; kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan isteri
mereka tersendiri; 13 kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan isteri mereka tersendiri; kaum keluarga Simei
tersendiri dan isteri mereka tersendiri; 14 juga segala kaum
keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan isteri mereka tersendiri.”
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”Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi
keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. 2 Maka pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN semesta alam, Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga
orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan Kusingkirkan dari negeri itu. 3 Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya,
yang telah memperanakkan dia, akan berkata kepadanya:
Janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kaukatakan demi
nama TUHAN itu adalah dusta! Lalu ayahnya dan ibunya,
yang telah memperanakkan dia, akan menikam dia pada
waktu ia bernubuat. 4 Pada waktu itu para nabi masingmasing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya
sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong; 5 tetapi masingmasing akan berkata: Aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah, sebab tanah adalah harta
kepunyaanku sejak kecil. 6 Dan apabila ada orang bertanya
kepadanya: Bekas luka apakah yang ada pada badanmu
ini?, lalu ia akan menjawab: Itulah luka yang kudapat
di rumah sahabat-sahabatku!” 7 ”Hai pedang, bangkitlah
terhadap gembala-Ku, terhadap orang yang paling karib
kepada-Ku!”, demikianlah firman TUHAN semesta alam.
”Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai!
Aku akan mengenakan tangan-Ku terhadap yang lemah.
8
Maka di seluruh negeri, demikianlah firman TUHAN, dua
pertiga dari padanya akan dilenyapkan, mati binasa, te-
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tapi sepertiga dari padanya akan tinggal hidup. 9 Aku
akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku
akan menguji mereka, seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil nama-Ku, dan Aku akan menjawab
mereka. Aku akan berkata: Mereka adalah umat-Ku, dan
mereka akan menjawab: TUHAN adalah Allahku!”

masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. 14 Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu; dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu
emas, perak dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar.
15
Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta,
keledai dan segala hewan yang ada dalam perkemahanperkemahan itu. 16 Maka semua orang yang tinggal dari
segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem, akan daSesungguhnya, akan datang hari yang ditetapkan
tang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada
TUHAN, maka jarahan yang dirampas dari padamu akan
Raja, TUHAN semesta alam, dan untuk merayakan hari
dibagi-bagi di tengah-tengahmu. 2 Aku akan mengumpulkan
raya Pondok Daun. 17 Tetapi bila mereka dari kaum-kaum
segala bangsa untuk memerangi Yerusalem; kota itu akan
di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyemdirebut, rumah-rumah akan dirampoki dan perempuanbah kepada Raja, TUHAN semesta alam, maka kepada
perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota
mereka tidak akan turun hujan. 18 Dan jika kaum Mesir
itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya
tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada
dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. 3 Kemudian
mereka akan turun tulah yang ditimpakan TUHAN keTUHAN akan maju berperang melawan bangsa-bangsa
pada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan
itu seperti Ia berperang pada hari pertempuran. 4 Pada
hari raya Pondok Daun. 19 Itulah hukuman dosa Mesir dan
waktu itu kaki-Nya akan berjejak di bukit Zaitun yang
hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk meterletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zarayakan hari raya Pondok Daun. 20 Pada waktu itu akan
itun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga
tertulis pada kerencingan-kerencingan kuda: ”Kudus bagi
terjadi suatu lembah yang sangat besar; setengah dari buTUHAN!” dan kuali-kuali di rumah TUHAN akan seperti
kit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan.
bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. 21 Maka segala
5
Maka tertutuplah lembah gunung-gunung-Ku, sebab lemkuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus
bah gunung itu akan menyentuh sisinya; dan kamu akan
bagi TUHAN semesta alam; semua orang yang mempermelarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh kasembahkan korban akan datang mengambilnya dan merena gempa bumi pada zaman Uzia, raja Yehuda. Lalu
masak di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi pedagang di
TUHAN, Allahku, akan datang, dan semua orang kudus
rumah TUHAN semesta alam pada waktu itu.
bersama-sama Dia. 6 Maka pada waktu itu tidak akan
ada lagi udara dingin atau keadaan beku, 7 tetapi akan
ada satu hari--hari itu diketahui oleh TUHAN--dengan
tidak ada pergantian siang dan malam, dan malampun
menjadi siang. 8 Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem; setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat; hal itu
akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam
musim dingin. 9 Maka TUHAN akan menjadi Raja atas seluruh bumi; pada waktu itu TUHAN adalah satu-satunya
dan nama-Nya satu-satunya. 10 Seluruh negeri ini akan
berubah menjadi seperti Araba-Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota
itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu
gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang Sudut, dan dari menara Hananeel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. 11 Orang akan menetap di dalamnya,
sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem
akan tetap aman. 12 Inilah tulah yang akan ditimpakan
TUHAN kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem: daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam
mulut mereka. 13 Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar dari pada TUHAN di antara mereka, sehingga
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Maleakhi

1Ucapan ilahi.

Firman TUHAN kepada Israel dengan korban sajian yang tahir; sebab nama-Ku besar di antara
12
Tetapi
perantaraan Maleakhi. 2 ”Aku mengasihi kamu,” firman bangsa-bangsa, firman TUHAN semesta alam.
kamu
ini
menajiskannya,
karena
kamu
menyangka:
”Meja
TUHAN. Tetapi kamu berkata: ”Dengan cara bagaimanaTuhan
memang
cemar
dan
makanan
yang
ada
di
situ
boleh
kah Engkau mengasihi kami?” ”Bukankah Esau itu kakak
13
Kamu
berkata:
”Lihat,
alangkah
susah
padihinakan!”
Yakub?” demikianlah firman TUHAN. ”Namun Aku meng3
yahnya!”
dan
kamu
menyusahkan
Aku,
firman
TUHAN
seasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu Aku memmesta
alam.
Kamu
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yang
dirampas,
bibuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusa4
natang
yang
timpang
dan
binatang
yang
sakit,
kamu
memkanya Kujadikan padang gurun.” Apabila Edom berkata:
”Kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kem- bawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah Aku
14
bali reruntuhan itu,” maka beginilah firman TUHAN se- menerimanya dari tanganmu? firman TUHAN. Terkutuklah
mesta alam: ”Mereka boleh membangun, tetapi Aku akan penipu, yang mempunyai seekor binatang jantan di antara
merobohkannya; dan orang akan menyebutkannya daerah kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia memkefasikan dan bangsa yang kepadanya TUHAN murka sam- persembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab
pai selama-lamanya.” 5 Matamu akan melihat dan kamu Aku ini Raja yang besar, firman TUHAN semesta alam,
sendiri akan berkata: ”TUHAN maha besar sampai di dan nama-Ku ditakuti di antara bangsa-bangsa.
luar daerah Israel.” 6 Seorang anak menghormati bapanya
Maka sekarang, kepada kamulah tertuju perintah ini,
dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika Aku ini
bapa, di manakah hormat yang kepada-Ku itu? Jika Aku hai para imam! 2 Jika kamu tidak mendengarkan, dan jika
ini tuan, di manakah takut yang kepada-Ku itu? firman kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaTUHAN semesta alam kepada kamu, hai para imam yang Ku, firman TUHAN semesta alam, maka Aku akan mengmenghina nama-Ku. Tetapi kamu berkata: ”Dengan cara irimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkatbagaimanakah kami menghina nama-Mu?” 7 Kamu mem- berkatmu menjadi kutuk, dan Aku telah membuatnya menbawa roti cemar ke atas mezbah-Ku, tetapi berkata: ”De- jadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. 3 Sesungguhnya
ngan cara bagaimanakah kami mencemarkannya?” Dengan Aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan
cara menyangka: ”Meja TUHAN boleh dihinakan!” 8 Apabila kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari
kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan,rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu.
tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang 4 Maka kamu akan sadar, bahwa Kukirimkan perintah ini
yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah me- kepadamu, supaya perjanjian-Ku dengan Lewi tetap dipenyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan ke- gang, firman TUHAN semesta alam. 5 Perjanjian-Ku depadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? firman ngan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera
TUHAN semesta alam. 9 Maka sekarang: ”Cobalah melu- dan itu Kuberikan kepadanya--pada pihak lain ketakutannakkan hati Allah, supaya Ia mengasihani kita!” Oleh ta- -dan ia takut kepada-Ku dan gentar terhadap nama-Ku.
ngan kamulah terjadi hal itu, masakan Ia akan menyambut 6 Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecusalah seorang dari padamu dengan baik? firman TUHAN rangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejasemesta alam. 10 Sekiranya ada di antara kamu yang mau htera dan kejujuran ia mengikuti Aku dan banyak orang
menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di dibuatnya berbalik dari pada kesalahan. 7 Sebab bibir semezbah-Ku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, orang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari
firman TUHAN semesta alam, dan Aku tidak berkenan pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan TUHAN
menerima persembahan dari tanganmu. 11 Sebab dari ter- semesta alam. 8 Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan;
bitnya sampai kepada terbenamnya matahari nama-Ku be- kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajasar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat diba- ranmu; kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman
kar dan dipersembahkan korban bagi nama-Ku dan juga TUHAN semesta alam. 9 Maka Akupun akan membuat
kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena
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kamu tidak mengikuti jalan yang Kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. 10 Bukankah kita sekalian mempunyai satu bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama
lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek
moyang kita? 11 Yehuda berkhianat, dan perbuatan keji
dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah
menajiskan tempat kudus yang dikasihi TUHAN dan telah menjadi suami anak perempuan allah asing. 12 Biarlah
TUHAN melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap
keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada TUHAN semesta alam! 13 Dan
inilah yang kedua yang kamu lakukan: Kamu menutupi
mezbah TUHAN dengan air mata, dengan tangisan dan
rintihan, oleh karena Ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. 14 Dan kamu bertanya: ”Oleh karena apa?” Oleh sebab TUHAN telah menjadi saksi antara engkau dan isteri
masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia,
padahal dialah teman sekutumu dan isteri seperjanjianmu.
15
Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging
dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi! Jadi jagalah dirimu! Dan janganlah orang
tidak setia terhadap isteri dari masa mudanya. 16 Sebab
Aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel-juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan,
firman TUHAN semesta alam. Maka jagalah dirimu dan
janganlah berkhianat! 17 Kamu menyusahi TUHAN dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata: ”Dengan cara
bagaimanakah kami menyusahi Dia?” Dengan cara kamu
menyangka: ”Setiap orang yang berbuat jahat adalah baik
di mata TUHAN; kepada orang-orang yang demikianlah Ia
berkenan--atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum?”
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orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu,
dan yang mendesak ke samping orang asing, dengan tidak
takut kepada-Ku, firman TUHAN semesta alam. 6 Bahwasanya
Aku, TUHAN, tidak berubah, dan kamu, bani Yakub, tidak akan lenyap. 7 Sejak zaman nenek moyangmu kamu
telah menyimpang dari ketetapan-Ku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepada-Ku, maka Aku akan kembali
kepadamu, firman TUHAN semesta alam. Tetapi kamu
berkata: ”Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali?” 8 Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu
menipu Aku. Tetapi kamu berkata: ”Dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau?” Mengenai persembahan
persepuluhan dan persembahan khusus! 9 Kamu telah kena
kutuk, tetapi kamu masih menipu Aku, ya kamu seluruh
bangsa! 10 Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu
ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan
makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN
semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu
tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu
sampai berkelimpahan. 11 Aku akan menghardik bagimu
belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu
dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah
bagimu, firman TUHAN semesta alam. 12 Maka segala
bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini
akan menjadi negeri kesukaan, firman TUHAN semesta
alam. 13 Bicaramu kurang ajar tentang Aku, firman TUHAN.
Tetapi kamu berkata: ”Apakah kami bicarakan di antara
kami tentang Engkau?” 14 Kamu berkata: ”Adalah sia-sia
beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap-Nya dan berjalan
dengan pakaian berkabung di hadapan TUHAN semesta
alam? 15 Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia
orang-orang yang gegabah: bukan saja mujur orang-orang
yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allahpun,
mereka luput juga.” 16 Beginilah berbicara satu sama lain
orang-orang yang takut akan TUHAN: ”TUHAN memperhatikan dan mendengarnya; sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan-Nya bagi orang-orang yang takut akan
TUHAN dan bagi orang-orang yang menghormati namaNya.” 17 Mereka akan menjadi milik kesayangan-Ku sendiri, firman TUHAN semesta alam, pada hari yang Kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. 18 Maka
kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada
Allah dan orang yang tidak beribadah kepada-Nya.

Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan-Ku! Dengan mendadak Tuhan
yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! Malaikat
Perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, Ia datang, firman TUHAN semesta alam. 2 Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan-Nya? Dan siapakah yang
dapat tetap berdiri, apabila Ia menampakkan diri? Sebab Ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. 3 Ia akan duduk seperti orang yang
memurnikan dan mentahirkan perak; dan Ia mentahirkan
orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti
perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang memperBahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti
sembahkan korban yang benar kepada TUHAN. 4 Maka
persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang
hati TUHAN seperti pada hari-hari dahulu kala dan se- yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terperti tahun-tahun yang sudah-sudah. 5 Aku akan mende- bakar oleh hari yang datang itu, firman TUHAN semesta
kati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mesaksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzinah reka. 2 Tetapi kamu yang takut akan nama-Ku, bagimu
dan orang-orang yang bersumpah dusta dan terhadap orang- akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sa-
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yapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. 3 Kamu akan menginjakinjak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu
di bawah telapak kakimu, pada hari yang Kusiapkan itu,
firman TUHAN semesta alam. 4 Ingatlah kepada Taurat
yang telah Kuperintahkan kepada Musa, hamba-Ku, di
gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel,
yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. 5 Sesungguhnya
Aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari TUHAN yang besar dan dahsyat itu. 6 Maka
ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anakanaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya
jangan Aku datang memukul bumi sehingga musnah.

Part II

Perjanjian Baru
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Matius

1Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham.

Kudus. 21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau
2
Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.” 22 Hal itu terYakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya,
3
Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, jadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi:
23
”Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan
Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan
4
melahirkan
seorang anak laki-laki, dan mereka akan meRam, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memnamakan
Dia
Imanuel” --yang berarti: Allah menyertai
peranakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon,
24
5
Sesudah
bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat sekita.
Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperti
yang
diperintahkan
malaikat Tuhan itu kepadanya.
peranakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai,
6
Ia
mengambil
Maria
sebagai
isterinya, 25 tetapi tidak berseIsai memperanakkan raja Daud. Daud memperanakkan
Salomo dari isteri Uria, 7 Salomo memperanakkan Reha- tubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki
beam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia mempera- dan Yusuf menamakan Dia Yesus.
nakkan Asa, 8 Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memSesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea
peranakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, 9 Uzia
memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahaspada zaman raja Herodes, datanglah orang-orang majus
memperanakkan Hizkia, 10 Hizkia memperanakkan Mana- dari Timur ke Yerusalem 2 dan bertanya-tanya: ”Di masye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkannakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami daYosia, 11 Yosia memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya
pada waktu pembuangan ke Babel. 12 Sesudah pembu- tang untuk menyembah Dia.” 3 Ketika raja Herodes menangan ke Babel, Yekhonya memperanakkan Sealtiel, Se- dengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
altiel memperanakkan Zerubabel, 13 Zerubabel mempera- 4 Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Tanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elya- urat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mekim memperanakkan Azor, 14 Azor memperanakkan Za- reka, di mana Mesias akan dilahirkan. 5 Mereka berkata
dok, Zadok memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkankepadanya: ”Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikiaEliud, 15 Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar mempera- nlah ada tertulis dalam kitab nabi: 6 Dan engkau Betlehem,
nakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, 16 Yakub tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil
memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Ye- di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari
sus yang disebut Kristus. 17 Jadi seluruhnya ada: empat padamulah akan bangkit seorang pemimpin, yang akan
belas keturunan dari Abraham sampai Daud, empat belas menggembalakan umat-Ku Israel.” 7 Lalu dengan diam-diam
keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teempat belas keturunan dari pembuangan ke Babel sam- liti bertanya kepada mereka, bilamana bintang itu nampak.
pai Kristus. 18 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti ber- 8 Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya:
ikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan ”Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai
Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum Anak itu dan segera sesudah kamu menemukan Dia, kabarmereka hidup sebagai suami isteri. 19 Karena Yusuf suami- kanlah kepadaku supaya akupun datang menyembah Dia.”
nya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan 9 Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah menama isterinya di muka umum, ia bermaksud mencerai- reka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di Timur itu
kannya dengan diam-diam. 20 Tetapi ketika ia memper- mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas temtimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepada- pat, di mana Anak itu berada. 10 Ketika mereka melihat
nya dalam mimpi dan berkata: ”Yusuf, anak Daud, ja- bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 11 Maka manganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, suklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak itu
sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh bersama Maria, ibu-Nya, lalu sujud menyembah Dia. Merekapun membuka tempat harta bendanya dan memper-
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sembahkan persembahan kepada-Nya, yaitu emas, kemenyan dan mur. 12 Dan karena diperingatkan dalam mimpi,
supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah
mereka ke negerinya melalui jalan lain. 13 Setelah orangorang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan
kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata: ”Bangunlah, ambillah Anak itu serta ibu-Nya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai Aku berfirman kepadamu, karena
Herodes akan mencari Anak itu untuk membunuh Dia.”
14
Maka Yusufpun bangunlah, diambilnya Anak itu serta
ibu-Nya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, 15 dan
tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: ”Dari
Mesir Kupanggil Anak-Ku.” 16 Ketika Herodes tahu, bahwa
ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak
di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu. 17 Dengan
demikian genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yeremia: 18 ”Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap
yang amat sedih; Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi.” 19 Setelah
Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf
dalam mimpi di Mesir, katanya: 20 ”Bangunlah, ambillah
Anak itu serta ibu-Nya dan berangkatlah ke tanah Israel,
karena mereka yang hendak membunuh Anak itu, sudah
mati.” 21 Lalu Yusufpun bangunlah, diambilnya Anak itu
serta ibu-Nya dan pergi ke tanah Israel. 22 Tetapi setelah didengarnya, bahwa Arkhelaus menjadi raja di Yudea
menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena
dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea.
23
Setibanya di sana iapun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman
yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa Ia akan disebut:
Orang Nazaret.
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Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan: 2 ”Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!” 3 Sesungguhnya dialah
yang dimaksudkan nabi Yesaya ketika ia berkata: ”Ada
suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya.”
4
Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. 5 Maka
datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. 6 Lalu
sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di
sungai Yordan. 7 Tetapi waktu ia melihat banyak orang
Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka: ”Hai kamu keturunan ular beludak.
Siapakah yang mengatakan kepada kamu, bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? 8 Jadi
hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. 9 Dan
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janganlah mengira, bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu: Abraham adalah bapa kami! Karena aku berkata
kepadamu: Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini! 10 Kapak sudah tersedia pada
akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan
buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
11
Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian dari padaku lebih berkuasa dari padaku dan aku tidak layak melepaskan
kasut-Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. 12 Alat penampi sudah ditangan-Nya.
Ia akan membersihkan tempat pengirikan-Nya dan mengumpulkan gandum-Nya ke dalam lumbung, tetapi debu
jerami itu akan dibakar-Nya dalam api yang tidak terpadamkan.” 13 Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan
kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. 14 Tetapi Yohanes mencegah Dia, katanya: ”Akulah yang perlu dibaptis
oleh-Mu, dan Engkau yang datang kepadaku?” 15 Lalu Yesus menjawab, kata-Nya kepadanya: ”Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan
seluruh kehendak Allah.” Dan Yohanespun menuruti-Nya.
16
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada
waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas-Nya, 17 lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: ”Inilah Anak-Ku
yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.”
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Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai Iblis. 2 Dan setelah berpuasa empat puluh
hari dan empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus.
3
Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada-Nya:
”Jika Engkau Anak Allah, perintahkanlah supaya batubatu ini menjadi roti.” 4 Tetapi Yesus menjawab: ”Ada
tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari
setiap firman yang keluar dari mulut Allah.” 5 Kemudian
Iblis membawa-Nya ke Kota Suci dan menempatkan Dia
di bubungan Bait Allah, 6 lalu berkata kepada-Nya: ”Jika
Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu ke bawah, sebab
ada tertulis: Mengenai Engkau Ia akan memerintahkan
malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kaki-Mu jangan terantuk kepada batu.” 7 Yesus berkata kepadanya: ”Ada pula tertulis:
Janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu!” 8 Dan Iblis
membawa-Nya pula ke atas gunung yang sangat tinggi
dan memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia
dengan kemegahannya, 9 dan berkata kepada-Nya: ”Semua itu akan kuberikan kepada-Mu, jika Engkau sujud
menyembah aku.” 10 Maka berkatalah Yesus kepadanya:
”Enyahlah, Iblis! Sebab ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah
engkau berbakti!” 11 Lalu Iblis meninggalkan Dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. 12 Tetapi
waktu Yesus mendengar, bahwa Yohanes telah ditangkap,
menyingkirlah Ia ke Galilea. 13 Ia meninggalkan Nazaret
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dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon
dan Naftali, 14 supaya genaplah firman yang disampaikan
oleh nabi Yesaya: 15 ”Tanah Zebulon dan tanah Naftali,
jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, -- 16 bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat Terang yang besar dan bagi mereka
yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit Terang.” 17 Sejak waktu itulah Yesus memberitakan: ”Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!” 18 Dan ketika
Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat
dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus,
dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan
jala di danau, sebab mereka penjala ikan. 19 Yesus berkata
kepada mereka: ”Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia.” 20 Lalu merekapun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. 21 Dan setelah Yesus
pergi dari sana, dilihat-Nya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala
di dalam perahu. Yesus memanggil mereka 22 dan mereka
segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti
Dia. 23 Yesuspun berkeliling di seluruh Galilea; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil
Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. 24 Maka tersiarlah berita
tentang Dia di seluruh Siria dan dibawalah kepada-Nya
semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit
ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka.
25
Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia.
Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan.

tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14 Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15 Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang
di dalam rumah itu. 16 Demikianlah hendaknya terangmu
bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di
sorga.” 17 ”Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang
untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi.
Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 18 Karena Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini,
satu iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari
hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. 19 Karena itu
siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat
sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian
kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang
melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di
dalam Kerajaan Sorga. 20 Maka Aku berkata kepadamu:
Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan
Sorga. 21 Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan membunuh; siapa yang
membunuh harus dihukum. 22 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa
yang berkata: Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka
yang menyala-nyala. 23 Sebab itu, jika engkau memperKetika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Ia ke
sembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau
atas bukit dan setelah Ia duduk, datanglah murid-muridteringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terNya kepada-Nya. 2 Maka Yesuspun mulai berbicara dan
hadap engkau, 24 tinggalkanlah persembahanmu di depan
mengajar mereka, kata-Nya: 3 ”Berbahagialah orang yang
mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudamiskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empuramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanya Kerajaan Sorga. 4 Berbahagialah orang yang berdukanmu itu. 25 Segeralah berdamai dengan lawanmu selama
5
cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang
engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya
yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim
6
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantu7
karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang
nya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. 26 Aku
yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemuberkata kepadamu: Sesungguhnya engkau tidak akan kerahan. 8 Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena
luar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sam9
mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang
pai lunas. 27 Kamu telah mendengar firman: Jangan bermembawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak
zinah. 28 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang
Allah. 10 Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab keyang memandang perempuan serta menginginkannya, subenaran, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.
dah berzinah dengan dia di dalam hatinya. 29 Maka jika
11
Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan
matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan
dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12 Bersukacita
buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari angdan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab
gota tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu dengan utuh didemikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.”
campakkan ke dalam neraka. 30 Dan jika tanganmu yang
13
”Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi

5
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kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu,
karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu
binasa dari pada tubuhmu dengan utuh masuk neraka.
31
Telah difirmankan juga: Siapa yang menceraikan isterinya harus memberi surat cerai kepadanya. 32 Tetapi Aku
berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah;
dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan,
ia berbuat zinah. 33 Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan bersumpah
palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan.
34
Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah sekali-kali
bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta
Allah, 35 maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kaki-Nya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Besar; 36 janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutpun. 37 Jika
ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah
kamu katakan: tidak. Apa yang lebih dari pada itu berasal
dari si jahat. 38 Kamu telah mendengar firman: Mata ganti
mata dan gigi ganti gigi. 39 Tetapi Aku berkata kepadamu:
Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu,
berilah juga kepadanya pipi kirimu. 40 Dan kepada orang
yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. 41 Dan siapapun yang
memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. 42 Berilah kepada orang yang
meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang
mau meminjam dari padamu. 43 Kamu telah mendengar
firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. 44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
45
Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak
Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi
orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan
hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.
46
Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu,
apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat
demikian? 47 Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari pada
perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allahpun berbuat demikian? 48 Karena itu haruslah
kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna.”

6

”Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu
di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga.
2
Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau
mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya
mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu: Sesung-
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guhnya mereka sudah mendapat upahnya. 3 Tetapi jika
engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. 4 Hendaklah
sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya
kepadamu.” 5 ”Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan
doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan
pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 6 Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan
berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan
membalasnya kepadamu. 7 Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang
tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena
banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. 8 Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui
apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadaNya. 9 Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang
di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, 10 datanglah KerajaanMu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. 11 Berikanlah
kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya 12 dan
ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kami; 13 dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat. (Karena Engkaulah
yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
selama-lamanya. Amin.) 14 Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. 15 Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.” 16 ”Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram
mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah
mendapat upahnya. 17 Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, 18 supaya jangan
dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.” 19 ”Janganlah kamu mengumpulkan
harta di bumi; di bumi ngengat dan karat merusakkannya
dan pencuri membongkar serta mencurinya. 20 Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar
serta mencurinya. 21 Karena di mana hartamu berada, di
situ juga hatimu berada. 22 Mata adalah pelita tubuh. Jika
matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu; 23 jika matamu
jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang
ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. 24 Tak
seorangpun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena
jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan meng-
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kepada anaknya, jika ia meminta roti, 10 atau memberi
ular, jika ia meminta ikan? 11 Jadi jika kamu yang jahat
tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan yang
baik kepada mereka yang meminta kepada-Nya.” 12 ”Segala
sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi
seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 13 Masuklah
melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak
orang yang masuk melaluinya; 14 karena sesaklah pintu dan
sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.” 15 ”Waspadalah terhadap
nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar
seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 16 Dari buahnyalah kamu akan mengenal
mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? 17 Demikianlah
setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18 Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19 Dan setiap
pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 20 Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. 21 Bukan setiap orang
yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk
ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan
kehendak Bapa-Ku yang di sorga. 22 Pada hari terakhir
banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan,
bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? 23 Pada waktu itulah Aku akan
berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak
”Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dipernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sehakimi. 2 Karena dengan penghakiman yang kamu pakalian pembuat kejahatan!” 24 ”Setiap orang yang mendekai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran
ngar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan
yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepaorang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas
damu. 3 Mengapakah engkau melihat selumbar di mata
batu. 25 Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir,
saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak englalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rukau ketahui? 4 Bagaimanakah engkau dapat berkata kebuh sebab didirikan di atas batu. 26 Tetapi setiap orang
pada saudaramu: Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu
yang mendengar perkataan-Ku ini dan tidak melakukandari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. 5 Hai
nya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan
orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu,
rumahnya di atas pasir. 27 Kemudian turunlah hujan dan
maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeludatanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga
arkan selumbar itu dari mata saudaramu.” 6 ”Jangan kamu
rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.” 28 Dan
memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan
setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang
kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jabanyak itu mendengar pengajaran-Nya, 29 sebab Ia mengngan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti
oyak kamu.” 7 ”Mintalah, maka akan diberikan kepadamu;
ahli-ahli Taurat mereka.
carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu
8
akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meSetelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondongminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibu- bondong mengikuti Dia. 2 Maka datanglah seorang yang
kakan. 9 Adakah seorang dari padamu yang memberi batu sakit kusta kepada-Nya, lalu sujud menyembah Dia dan

asihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang
dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat
mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.” 25 ”Karena
itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum,
dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang
hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting
dari pada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada
pakaian? 26 Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan
bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu
yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burungburung itu? 27 Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28 Dan mengapa kamu kuatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa
bekerja dan tanpa memintal, 29 namun Aku berkata kepadamu: Salomo dalam segala kemegahannyapun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30 Jadi jika
demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari
ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan
terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang
percaya? 31 Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata:
Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami
minum? Apakah yang akan kami pakai? 32 Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan
semuanya itu. 33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan
kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34 Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”

7

8

690
berkata: ”Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan
aku.” 3 Lalu Yesus mengulurkan tangan-Nya, menjamah
orang itu dan berkata: ”Aku mau, jadilah engkau tahir.”
Seketika itu juga tahirlah orang itu dari pada kustanya.
4
Lalu Yesus berkata kepadanya: ”Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, sebagai
bukti bagi mereka.” 5 Ketika Yesus masuk ke Kapernaum,
datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepada-Nya: 6 ”Tuan, hambaku terbaring di rumah
karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita.” 7 Yesus berkata kepadanya: ”Aku akan datang menyembuhkannya.”
8
Tetapi jawab perwira itu kepada-Nya: ”Tuan, aku tidak
layak menerima Tuan di dalam rumahku, katakan saja
sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. 9 Sebab
aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula
prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu: Pergi!, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi:
Datang!, maka ia datang, ataupun kepada hambaku: Kerjakanlah ini!, maka ia mengerjakannya.” 10 Setelah Yesus
mendengar hal itu, heranlah Ia dan berkata kepada mereka
yang mengikuti-Nya: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai pada seorangpun di antara orang Israel. 11 Aku berkata kepadamu:
Banyak orang akan datang dari Timur dan Barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan
Yakub di dalam Kerajaan Sorga, 12 sedangkan anak-anak
Kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang
paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak
gigi.” 13 Lalu Yesus berkata kepada perwira itu: ”Pulanglah
dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya.” Maka
pada saat itu juga sembuhlah hambanya. 14 Setibanya di
rumah Petrus, Yesuspun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. 15 Maka dipegang-Nya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Iapun
bangunlah dan melayani Dia. 16 Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan
dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan
menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. 17 Hal
itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh
nabi Yesaya: ”Dialah yang memikul kelemahan kita dan
menanggung penyakit kita.” 18 Ketika Yesus melihat orang
banyak mengelilingi-Nya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. 19 Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata
kepada-Nya: ”Guru, aku akan mengikut Engkau, ke mana
saja Engkau pergi.” 20 Yesus berkata kepadanya: ”Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya.” 21 Seorang lain, yaitu salah seorang
murid-Nya, berkata kepada-Nya: ”Tuhan, izinkanlah aku
pergi dahulu menguburkan ayahku.” 22 Tetapi Yesus berkata kepadanya: ”Ikutlah Aku dan biarlah orang-orang
mati menguburkan orang-orang mati mereka.” 23 Lalu Ye-

40. MATIUS
sus naik ke dalam perahu dan murid-murid-Nyapun mengikutiNya. 24 Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di
danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi
Yesus tidur. 25 Maka datanglah murid-murid-Nya membangunkan Dia, katanya: ”Tuhan, tolonglah, kita binasa.”
26
Ia berkata kepada mereka: ”Mengapa kamu takut, kamu
yang kurang percaya?” Lalu bangunlah Yesus menghardik
angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali.
27
Dan heranlah orang-orang itu, katanya: ”Orang apakah
Dia ini, sehingga angin dan danaupun taat kepada-Nya?”
28
Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan
menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak
seorangpun yang berani melalui jalan itu. 29 Dan mereka
itupun berteriak, katanya: ”Apa urusan-Mu dengan kami,
hai Anak Allah? Adakah Engkau ke mari untuk menyiksa
kami sebelum waktunya?” 30 Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. 31 Maka setansetan itu meminta kepada-Nya, katanya: ”Jika Engkau
mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan
babi itu.” 32 Yesus berkata kepada mereka: ”Pergilah!” Lalu
keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka
terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. 33 Maka larilah penjagapenjaga babi itu dan setibanya di kota, diceriterakannyalah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. 34 Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan Dia,
merekapun mendesak, supaya Ia meninggalkan daerah mereka.
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Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah Ia ke kota-Nya sendiri.
2
Maka dibawa oranglah kepada-Nya seorang lumpuh yang
terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman
mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: ”Percayalah, hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni.” 3 Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya: ”Ia
menghujat Allah.” 4 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata: ”Mengapa kamu memikirkan hal-hal
yang jahat di dalam hatimu? 5 Manakah lebih mudah,
mengatakan: Dosamu sudah diampuni, atau mengatakan:
Bangunlah dan berjalanlah? 6 Tetapi supaya kamu tahu,
bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni
dosa” --lalu berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu--:”Bangunlah,
angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!”
7
Dan orang itupun bangun lalu pulang. 8 Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah
yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. 9 Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang
yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu Ia berkata kepadanya: ”Ikutlah Aku.” Maka berdirilah Matius
lalu mengikut Dia. 10 Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang
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berdosa dan makan bersama-sama dengan Dia dan murid- meleklah mata mereka. Dan Yesuspun dengan tegas bermurid-Nya. 11 Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, ber- pesan kepada mereka, kata-Nya: ”Jagalah supaya jangan
katalah mereka kepada murid-murid Yesus: ”Mengapa gu- seorangpun mengetahui hal ini.” 31 Tetapi mereka keluar
rumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan dan memasyhurkan Dia ke seluruh daerah itu. 32 Sedang
orang berdosa?” 12 Yesus mendengarnya dan berkata: ”Bukankedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. orang bisu yang kerasukan setan. 33 Dan setelah setan
13
Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini: Yang Kuke- itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka
hendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, ka- heranlah orang banyak, katanya: ”Yang demikian belum
rena Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, pernah dilihat orang di Israel.” 34 Tetapi orang Farisi bermelainkan orang berdosa.” 14 Kemudian datanglah murid- kata: ”Dengan kuasa penghulu setan Ia mengusir setan.”
murid Yohanes kepada Yesus dan berkata: ”Mengapa kami 35 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa;
dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?” Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan
15
Jawab Yesus kepada mereka: ”Dapatkah sahabat-sahabat Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit
mempelai laki-laki berdukacita selama mempelai itu ber- dan kelemahan. 36 Melihat orang banyak itu, tergeraklah
sama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena meitu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka reka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergemakan berpuasa. 16 Tidak seorangpun menambalkan seca- bala. 37 Maka kata-Nya kepada murid-murid-Nya: ”Tuarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena ian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 38 Karena itu
jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya Ia
lalu makin besarlah koyaknya. 17 Begitu pula anggur yang mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.”
baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga angYesus memanggil kedua belas murid-Nya dan memgur itu terbuang dan kantong itupun hancur. Tetapi angberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat
gur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru
dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelepula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya.”
mahan. 2 Inilah nama kedua belas rasul itu: Pertama Si18
Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, damon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan
tanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia
Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, 3 Filipus
dan berkata: ”Anakku perempuan baru saja meninggal, tedan Bartolomeus, Tomas dan Matius pemungut cukai, Yatapi datanglah dan letakkanlah tangan-Mu atasnya, maka
kobus anak Alfeus, dan Tadeus, 4 Simon orang Zelot dan
19
ia akan hidup.” Lalu Yesuspun bangunlah dan mengYudas Iskariot yang mengkhianati Dia. 5 Kedua belas muikuti orang itu bersama-sama dengan murid-murid-Nya.
rid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka:
20
Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah dua be”Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau
las tahun lamanya menderita pendarahan maju mendemasuk ke dalam kota orang Samaria, 6 melainkan pergikati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahlah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Nya. 21 Karena katanya dalam hatinya: ”Asal kujamah 7
Pergilah dan beritakanlah: Kerajaan Sorga sudah dekat.
saja jubah-Nya, aku akan sembuh.” 22 Tetapi Yesus berpa- 8
Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati;
ling dan memandang dia serta berkata: ”Teguhkanlah hatahirkanlah orang kusta; usirlah setan-setan. Kamu tetimu, hai anak-Ku, imanmu telah menyelamatkan engkau.”
lah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu beriMaka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. 23 Ketika
kanlah pula dengan cuma-cuma. 9 Janganlah kamu memYesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat
bawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggapeniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, 24 berkatalah
ngmu. 10 Janganlah kamu membawa bekal dalam perjaIa: ”Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur.” Telanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut
tapi mereka menertawakan Dia. 25 Setelah orang banyak
atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahitu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu,
nya. 11 Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di
lalu bangkitlah anak itu. 26 Maka tersiarlah kabar tentang
situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai
hal itu ke seluruh daerah itu. 27 Ketika Yesus meneruskan
kamu berangkat. 12 Apabila kamu masuk rumah orang,
perjalanan-Nya dari sana, dua orang buta mengikuti-Nya
berilah salam kepada mereka. 13 Jika mereka layak menerisambil berseru-seru dan berkata: ”Kasihanilah kami, hai
manya, salammu itu turun ke atasnya, jika tidak, salammu
Anak Daud.” 28 Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah ruitu kembali kepadamu. 14 Dan apabila seorang tidak memah, datanglah kedua orang buta itu kepada-Nya dan Yenerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarsus berkata kepada mereka: ”Percayakah kamu, bahwa
lah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskaAku dapat melakukannya?” Mereka menjawab: ”Ya Tuhan,
nlah debunya dari kakimu. 15 Aku berkata kepadamu: Sekami percaya.” 29 Lalu Yesus menjamah mata mereka samsungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gobil berkata: ”Jadilah kepadamu menurut imanmu.” 30 Maka
mora akan lebih ringan tanggungannya dari pada kota itu.”
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”Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengahtengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti
ular dan tulus seperti merpati. 17 Tetapi waspadalah terhadap semua orang; karena ada yang akan menyerahkan
kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah
kamu di rumah ibadatnya. 18 Dan karena Aku, kamu akan
digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai
suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang
tidak mengenal Allah. 19 Apabila mereka menyerahkan
kamu, janganlah kamu kuatir akan bagaimana dan akan
apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan
dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. 20 Karena bukan
kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu; Dia
yang akan berkata-kata di dalam kamu. 21 Orang akan
menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga
seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. 22 Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena
nama-Ku; tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 23 Apabila mereka menganiaya
kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain;
karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya sebelum
kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia
sudah datang. 24 Seorang murid tidak lebih dari pada gurunya, atau seorang hamba dari pada tuannya. 25 Cukuplah
bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya
dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi
rumahnya. 26 Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka,
karena tidak ada sesuatupun yang tertutup yang tidak
akan dibuka dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi
yang tidak akan diketahui. 27 Apa yang Kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang; dan
apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari
atas atap rumah. 28 Dan janganlah kamu takut kepada
mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak
berkuasa membunuh jiwa; takutlah terutama kepada Dia
yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh
di dalam neraka. 29 Bukankah burung pipit dijual dua
ekor seduit? Namun seekorpun dari padanya tidak akan
jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. 30 Dan kamu,
rambut kepalamupun terhitung semuanya. 31 Sebab itu
janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari
pada banyak burung pipit. 32 Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya
di depan Bapa-Ku yang di sorga. 33 Tetapi barangsiapa
menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga.” 34 ”Jangan
kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi; Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. 35 Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya,
menantu perempuan dari ibu mertuanya, 36 dan musuh
orang ialah orang-orang seisi rumahnya. 37 Barangsiapa
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mengasihi bapa atau ibunya lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku; dan barangsiapa mengasihi anaknya laki-laki
atau perempuan lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagiKu. 38 Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut
Aku, ia tidak layak bagi-Ku. 39 Barangsiapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. 40 Barangsiapa menyambut kamu, ia menyambut Aku, dan barangsiapa menyambut Aku, ia menyambut
Dia yang mengutus Aku. 41 Barangsiapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan
barangsiapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. 42 Dan barangsiapa memberi air sejuk secangkir sajapun kepada salah
seorang yang kecil ini, karena ia murid-Ku, Aku berkata
kepadamu: Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya dari padanya.”
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Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua belas
murid-Nya, pergilah Ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. 2 Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, 3 lalu
menyuruh murid-muridnya bertanya kepada-Nya: ”Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?” 4 Yesus menjawab mereka: ”Pergilah
dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar
dan kamu lihat: 5 orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar,
orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. 6 Dan berbahagialah orang yang tidak
menjadi kecewa dan menolak Aku.” 7 Setelah murid-murid
Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes: ”Untuk apakah kamu pergi ke
padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin
kian ke mari? 8 Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat
orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. 9 Jadi untuk apakah kamu
pergi? Melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu,
bahkan lebih dari pada nabi. 10 Karena tentang dia ada
tertulis: Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku mendahului
Engkau, ia akan mempersiapkan jalan-Mu di hadapan-Mu.
11
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara mereka
yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari pada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam Kerajaan Sorga lebih besar dari
padanya. 12 Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga
sekarang, Kerajaan Sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. 13 Sebab semua nabi
dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes
14
dan--jika kamu mau menerimanya--ialah Elia yang akan
datang itu. 15 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!
16
Dengan apakah akan Kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan
berseru kepada teman-temannya: 17 Kami meniup seruling
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bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. 18 Karena Yohanes datang, ia tidak makan, dan tidak minum, dan mereka
berkata: Ia kerasukan setan. 19 Kemudian Anak Manusia
datang, Ia makan dan minum, dan mereka berkata: Lihatlah, Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut
cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan
oleh perbuatannya.” 20 Lalu Yesus mulai mengecam kotakota yang tidak bertobat, sekalipun di situ Ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat-Nya: 21 ”Celakalah engkau Khorazim! Celakalah engkau Betsaida! Karena jika di
Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat
dan berkabung. 22 Tetapi Aku berkata kepadamu: Pada
hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan dari pada tanggunganmu. 23 Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia
orang mati! Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat
yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu
masih berdiri sampai hari ini. 24 Tetapi Aku berkata kepadamu: Pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan dari pada tanggunganmu.” 25 Pada
waktu itu berkatalah Yesus: ”Aku bersyukur kepada-Mu,
Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. 26 Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. 27 Semua telah diserahkan
kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak seorangpun mengenal
Anak selain Bapa, dan tidak seorangpun mengenal Bapa
selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan
menyatakannya. 28 Marilah kepada-Ku, semua yang letih
lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29 Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah
pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan
jiwamu akan mendapat ketenangan. 30 Sebab kuk yang
Kupasang itu enak dan beban-Kupun ringan.”
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Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di
ladang gandum. Karena lapar, murid-murid-Nya memetik
bulir gandum dan memakannya. 2 Melihat itu, berkatalah
orang-orang Farisi kepada-Nya: ”Lihatlah, murid-muridMu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari
Sabat.” 3 Tetapi jawab Yesus kepada mereka: ”Tidakkah
kamu baca apa yang dilakukan Daud, ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, 4 bagaimana ia masuk ke
dalam Rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti
sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun
oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam?
5
Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, bahwa
pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam Bait Allah, namun tidak bersalah? 6 Aku
berkata kepadamu: Di sini ada yang melebihi Bait Allah.
7
Jika memang kamu mengerti maksud firman ini: Yang

Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan,
tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah.
8
Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.”
9
Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. 10 Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya.
Mereka bertanya kepada-Nya: ”Bolehkah menyembuhkan
orang pada hari Sabat?” Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Dia. 11 Tetapi Yesus berkata kepada
mereka: ”Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lobang pada
hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? 12 Bukankah manusia jauh lebih berharga
dari pada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada
hari Sabat.” 13 Lalu kata Yesus kepada orang itu: ”Ulurkanlah tanganmu!” Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah
tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang
lain. 14 Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Dia. 15 Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. (12-15b)
Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. 16 Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, 17 supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya: 18 ”Lihatlah, itu Hamba-Ku
yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepada-Nya jiwa-Ku
berkenan; Aku akan menaruh roh-Ku ke atas-Nya, dan Ia
akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. 19 Ia
tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang
tidak akan mendengar suara-Nya di jalan-jalan. 20 Buluh
yang patah terkulai tidak akan diputuskan-Nya, dan sumbu
yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan-Nya, sampai
Ia menjadikan hukum itu menang. 21 Dan pada-Nyalah
bangsa-bangsa akan berharap.” 22 Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta
dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu
itu berkata-kata dan melihat. 23 Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya: ”Ia ini agaknya Anak
Daud.” 24 Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka
berkata: ”Dengan Beelzebul, penghulu setan, Ia mengusir setan.” 25 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu
berkata kepada mereka: ”Setiap kerajaan yang terpecahpecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga
yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. 26 Demikianlah
juga kalau Iblis mengusir Iblis, iapun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri; bagaimanakah kerajaannya dapat
bertahan? 27 Jadi jika Aku mengusir setan dengan kuasa
Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu
mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. 28 Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa
Roh Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. 29 Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta
bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu?
Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu.
30
Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa
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tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan.
31
Sebab itu Aku berkata kepadamu: Segala dosa dan hujat
manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus
tidak akan diampuni. 32 Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni, tetapi
jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni,
di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datangpun tidak. 33 Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka
baik pula buahnya; jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. 34 Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal
yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang
diucapkan mulut meluap dari hati. 35 Orang yang baik
mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya
yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang
jahat dari perbendaharaannya yang jahat. 36 Tetapi Aku
berkata kepadamu: Setiap kata sia-sia yang diucapkan
orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37 Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.” 38 Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus: ”Guru, kami ingin
melihat suatu tanda dari pada-Mu.” 39 Tetapi jawab-Nya
kepada mereka: ”Angkatan yang jahat dan tidak setia
ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak
akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus. 40 Sebab
seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga
malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam. 41 Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus,
dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Yunus!
42
Pada waktu penghakiman, ratu dari Selatan itu akan
bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk
mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada
di sini lebih dari pada Salomo!” 43 ”Apabila roh jahat keluar dari manusia, iapun mengembara ke tempat-tempat
yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. 44 Lalu ia berkata: Aku akan kembali ke rumah
yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapih teratur.
45
Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih
jahat dari padanya dan mereka masuk dan berdiam di situ.
Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari pada
keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini.” 46 Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibu-Nya dan saudara-saudara-Nya
berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. 47 Maka seorang berkata kepada-Nya: ”Lihatlah, ibu-Mu dan saudarasaudara-Mu ada di luar dan berusaha menemui Engkau.”
48
Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan
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berita itu kepada-Nya: ”Siapa ibu-Ku? Dan siapa saudarasaudara-Ku?” 49 Lalu kata-Nya, sambil menunjuk ke arah
murid-murid-Nya: ”Ini ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku!
50
Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di
sorga, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah ibu-Ku.”

13

Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan
duduk di tepi danau. 2 Maka datanglah orang banyak
berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia
naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. 3 Dan Ia mengucapkan
banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. KataNya: ”Adalah seorang penabur keluar untuk menabur.
4
Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. 5 Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu,
yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itupun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. 6 Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.
7
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. 8 Dan
sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah: ada yang
seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang
tiga puluh kali lipat. 9 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!” 10 Maka datanglah murid-murid-Nya dan bertanya kepada-Nya: ”Mengapa Engkau berkata-kata kepada
mereka dalam perumpamaan?” 11 Jawab Yesus: ”Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan
Sorga, tetapi kepada mereka tidak. 12 Karena siapa yang
mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan; tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga
yang ada padanya akan diambil dari padanya. 13 Itulah
sebabnya Aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada
mereka; karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat
dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan
tidak mengerti. 14 Maka pada mereka genaplah nubuat
Yesaya, yang berbunyi: Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan
melihat, namun tidak menanggap. 15 Sebab hati bangsa
ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan
matanya melekat tertutup; supaya jangan mereka melihat
dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan
mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga Aku menyembuhkan mereka. 16 Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. 17 Sebab
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya banyak nabi dan
orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi
tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu
dengar, tetapi tidak mendengarnya. 18 Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. 19 Kepada setiap orang
yang mendengar firman tentang Kerajaan Sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang
ditaburkan dalam hati orang itu; itulah benih yang dita-
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burkan di pinggir jalan. 20 Benih yang ditaburkan di tanah
yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu
dan segera menerimanya dengan gembira. 21 Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang
penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang
itupun segera murtad. 22 Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit
firman itu sehingga tidak berbuah. 23 Yang ditaburkan
di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman
itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang
seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada
yang tiga puluh kali lipat.” 24 Yesus membentangkan suatu
perumpamaan lain lagi kepada mereka, kata-Nya: ”Hal
Kerajaan Sorga itu seumpama orang yang menaburkan
benih yang baik di ladangnya. 25 Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. 26 Ketika
gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. 27 Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata: Tuan, bukankah benih
baik, yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu? 28 Jawab tuan itu: Seorang musuh yang
melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya: Jadi maukah tuan supaya kami pergi mencabut
lalang itu? 29 Tetapi ia berkata: Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. 30 Biarkanlah keduanya tumbuh bersama
sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai: Kumpulkanlah dahulu lalang
itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar; kemudian
kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.” 31 Yesus
membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, kata-Nya: ”Hal Kerajaan Sorga itu seumpama biji
sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya.
32
Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih,
tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari
pada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga
burung-burung di udara datang bersarang pada cabangcabangnya.” 33 Dan Ia menceriterakan perumpamaan ini
juga kepada mereka: ”Hal Kerajaan Sorga itu seumpama
ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke
dalam tepung terigu tiga sukat sampai khamir seluruhnya.” 34 Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatupun tidak disampaikan-Nya kepada mereka, 35 supaya
genaplah firman yang disampaikan oleh nabi: ”Aku mau
membuka mulut-Ku mengatakan perumpamaan, Aku mau
mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan.”
36
Maka Yesuspun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-murid-Nya datang dan berkata kepada-Nya:
”Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang
di ladang itu.” 37 Ia menjawab, kata-Nya: ”Orang yang
menaburkan benih baik ialah Anak Manusia; 38 ladang ia-

lah dunia. Benih yang baik itu anak-anak Kerajaan dan
lalang anak-anak si jahat. 39 Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman
dan para penuai itu malaikat. 40 Maka seperti lalang itu
dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada
akhir zaman. 41 Anak Manusia akan menyuruh malaikatmalaikat-Nya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan
kejahatan dari dalam Kerajaan-Nya. 42 Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api; di sanalah akan terdapat
ratapan dan kertakan gigi. 43 Pada waktu itulah orangorang benar akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!” 44 ”Hal Kerajaan Sorga itu seumpama harta yang
terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. 45 Demikian
pula hal Kerajaan Sorga itu seumpama seorang pedagang
yang mencari mutiara yang indah. 46 Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, iapun pergi menjual
seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu.” 47 ”Demikian
pula hal Kerajaan Sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis
ikan. 48 Setelah penuh, pukat itupun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang
baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. 49 Demikianlah juga pada akhir zaman: Malaikatmalaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang
benar, 50 lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur
api; di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.
51
Mengertikah kamu semuanya itu?” Mereka menjawab:
”Ya, kami mengerti.” 52 Maka berkatalah Yesus kepada mereka: ”Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal Kerajaan Sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama
dari perbendaharaannya.” 53 Setelah Yesus selesai menceriterakan perumpamaan-perumpamaan itu, Iapun pergi
dari situ. 54 Setibanya di tempat asal-Nya, Yesus mengajar
orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata: ”Dari mana diperoleh-Nya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu?
55
Bukankah Ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibu-Nya
bernama Maria dan saudara-saudara-Nya: Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? 56 Dan bukankah saudara-saudaraNya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari
mana diperoleh-Nya semuanya itu?” 57 Lalu mereka kecewa
dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka:
”Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat
asalnya sendiri dan di rumahnya.” 58 Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan-Nya
di situ.

14

Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. 2 Lalu ia berkata kepada
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pegawai-pegawainya: ”Inilah Yohanes Pembaptis; ia sudah
bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasakuasa itu bekerja di dalam-Nya.” 3 Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa
Herodias, isteri Filipus saudaranya. 4 Karena Yohanes pernah menegornya, katanya: ”Tidak halal engkau mengambil Herodias!” 5 Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai
nabi. 6 Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah
anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan
menyukakan hati Herodes, 7 sehingga Herodes bersumpah
akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya.
8
Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu
berkata: ”Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.” 9 Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena
sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya
juga untuk memberikannya. 10 Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara 11 dan kepala Yohanes itupun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis
itu dan ia membawanya kepada ibunya. 12 Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. 13 Setelah Yesus mendengar
berita itu menyingkirlah Ia dari situ, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi
orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan
mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. 14 Ketika
Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan kepada mereka dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit.
15
Menjelang malam, murid-murid-Nya datang kepada-Nya
dan berkata: ”Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa.” 16 Tetapi Yesus berkata kepada mereka: ”Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan.” 17 Jawab mereka: ”Yang ada
pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan.” 18 Yesus
berkata: ”Bawalah ke mari kepada-Ku.” 19 Lalu disuruhNya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah
diambil-Nya lima roti dan dua ikan itu, Yesus menengadah
ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan
roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, lalu
murid-murid-Nya membagi-bagikannya kepada orang banyak. 20 Dan mereka semuanya makan sampai kenyang.
Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti
yang sisa, dua belas bakul penuh. 21 Yang ikut makan kirakira lima ribu laki-laki, tidak termasuk perempuan dan
anak-anak. 22 Sesudah itu Yesus segera memerintahkan
murid-murid-Nya naik ke perahu dan mendahului-Nya ke
seberang, sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. 23 Dan setelah orang banyak itu disuruh-Nya pulang,
Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. 24 Perahu
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murid-murid-Nya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai
dan diombang-ambingkan gelombang, karena angin sakal.
25
Kira-kira jam tiga malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26 Ketika murid-murid-Nya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru:
”Itu hantu!”, lalu berteriak-teriak karena takut. 27 Tetapi
segera Yesus berkata kepada mereka: ”Tenanglah! Aku
ini, jangan takut!” 28 Lalu Petrus berseru dan menjawab
Dia: ”Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang
kepada-Mu berjalan di atas air.” 29 Kata Yesus: ”Datanglah!” Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di
atas air mendapatkan Yesus. 30 Tetapi ketika dirasanya
tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak: ”Tuhan, tolonglah aku!” 31 Segera Yesus mengulurkan tangan-Nya, memegang dia dan berkata: ”Hai orang
yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?” 32 Lalu
mereka naik ke perahu dan anginpun redalah. 33 Dan orangorang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya: ”Sesungguhnya Engkau Anak Allah.” 34 Setibanya di seberang
mereka mendarat di Genesaret. 35 Ketika Yesus dikenal
oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit
dibawa kepada-Nya. 36 Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubah-Nya. Dan semua orang
yang menjamah-Nya menjadi sembuh.

15

Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli
Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata: 2 ”Mengapa
murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang
kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan.”
3
Tetapi jawab Yesus kepada mereka: ”Mengapa kamupun
melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? 4 Sebab Allah berfirman: Hormatilah ayahmu
dan ibumu; dan lagi: Siapa yang mengutuki ayahnya atau
ibunya pasti dihukum mati. 5 Tetapi kamu berkata: Barangsiapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya:
Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada
Allah, 6 orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya
atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. 7 Hai
orang-orang munafik! Benarlah nubuat Yesaya tentang
kamu: 8 Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku. 9 Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan
ialah perintah manusia.” 10 Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka: 11 ”Dengar dan camkanlah: bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan
orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang.” 12 Maka datanglah murid-murid-Nya dan
bertanya kepada-Nya: ”Engkau tahu bahwa perkataanMu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang
Farisi?” 13 Jawab Yesus: ”Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan
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akar-akarnya. 14 Biarkanlah mereka itu. Mereka orang
buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lobang.”
15
Lalu Petrus berkata kepada-Nya: ”Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami.” 16 Jawab Yesus: ”Kamupun masih belum dapat memahaminya? 17 Tidak tahukah kamu
bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke
dalam perut lalu dibuang di jamban? 18 Tetapi apa yang
keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. 19 Karena dari hati timbul segala pikiran
jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian,
sumpah palsu dan hujat. 20 Itulah yang menajiskan orang.
Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang.” 21 Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. 22 Maka datanglah seorang
perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru: ”Kasihanilah aku, ya Tuhan, Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.” 23 Tetapi
Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridNya datang dan meminta kepada-Nya: ”Suruhlah ia pergi,
ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak.” 24 Jawab Yesus: ”Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.” 25 Tetapi perempuan itu mendekat
dan menyembah Dia sambil berkata: ”Tuhan, tolonglah
aku.” 26 Tetapi Yesus menjawab: ”Tidak patut mengambil
roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya
kepada anjing.” 27 Kata perempuan itu: ”Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja
tuannya.” 28 Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya: ”Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kaukehendaki.” Dan seketika itu juga anaknya
sembuh. 29 Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk
di situ. 30 Kemudian orang banyak berbondong-bondong
datang kepada-Nya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain,
lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. 31 Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang
sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan
mereka memuliakan Allah Israel. 32 Lalu Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata: ”Hati-Ku tergerak oleh
belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari
mereka mengikuti Aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan
lapar, nanti mereka pingsan di jalan.” 33 Kata murid-muridNya kepada-Nya: ”Bagaimana di tempat sunyi ini kita
mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang
begitu besar jumlahnya?” 34 Kata Yesus kepada mereka:
”Berapa roti ada padamu?” ”Tujuh,” jawab mereka, ”dan
ada lagi beberapa ikan kecil.” 35 Lalu Yesus menyuruh orang
banyak itu duduk di tanah. 36 Sesudah itu Ia mengambil
ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecahmecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid-

Nya, lalu murid-murid-Nya memberikannya pula kepada
orang banyak. 37 Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan
roti yang sisa, tujuh bakul penuh. 38 Yang ikut makan ialah empat ribu laki-laki, tidak termasuk perempuan dan
anak-anak. 39 Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan.

16

Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki
hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya Ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. 2 Tetapi
jawab Yesus: ”Pada petang hari karena langit merah, kamu
berkata: Hari akan cerah, 3 dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata: Hari buruk. Rupa
langit kamu tahu membedakannya tetapi tanda-tanda zaman
tidak. 4 Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus.” Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. 5 Pada waktu murid-murid
Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti.
6
Yesus berkata kepada mereka: ”Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki.” 7 Maka
mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang
lain: ”Itu dikatakan-Nya karena kita tidak membawa roti.”
8
Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata: ”Mengapa kamu memperbincangkan
soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya! 9 Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi
akan lima roti untuk lima ribu orang itu dan berapa bakul
roti kamu kumpulkan kemudian? 10 Ataupun akan tujuh
roti untuk empat ribu orang itu dan berapa bakul kamu
kumpulkan kemudian? 11 Bagaimana mungkin kamu tidak
mengerti bahwa bukan roti yang Kumaksudkan. Aku berkata kepadamu: Waspadalah terhadap ragi orang Farisi
dan Saduki.” 12 Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa
bukan maksud-Nya supaya mereka waspada terhadap ragi
roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki.
13
Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya
kepada murid-murid-Nya: ”Kata orang, siapakah Anak
Manusia itu?” 14 Jawab mereka: ”Ada yang mengatakan:
Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia dan
ada pula yang mengatakan: Yeremia atau salah seorang
dari para nabi.” 15 Lalu Yesus bertanya kepada mereka:
”Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?” 16 Maka jawab Simon Petrus: ”Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!” 17 Kata Yesus kepadanya: ”Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu
kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. 18 Dan Akupun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas
batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam
maut tidak akan menguasainya. 19 Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini
akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia
ini akan terlepas di sorga.” 20 Lalu Yesus melarang murid-
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murid-Nya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. 21 Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid-Nya bahwa Ia harus pergi
ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari
pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat,
lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22 Tetapi
Petrus menarik Yesus ke samping dan menegor Dia, katanya: ”Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu! Hal itu
sekali-kali takkan menimpa Engkau.” 23 Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus: ”Enyahlah Iblis. Engkau
suatu batu sandungan bagi-Ku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang
dipikirkan manusia.” 24 Lalu Yesus berkata kepada muridmurid-Nya: ”Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia
harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. 25 Karena barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa
kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. 26 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia
tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 27 Sebab Anak Manusia
akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikatmalaikat-Nya; pada waktu itu Ia akan membalas setiap
orang menurut perbuatannya. 28 Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang
tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia
datang sebagai Raja dalam Kerajaan-Nya.”

17

Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di
situ mereka sendiri saja. 2 Lalu Yesus berubah rupa di
depan mata mereka; wajah-Nya bercahaya seperti matahari dan pakaian-Nya menjadi putih bersinar seperti terang. 3 Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. 4 Kata Petrus kepada Yesus: ”Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat
ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia.” 5 Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah
awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan
itu terdengar suara yang berkata: ”Inilah Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan, dengarkanlah Dia.”
6
Mendengar itu tersungkurlah murid-murid-Nya dan mereka sangat ketakutan. 7 Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata: ”Berdirilah,
jangan takut!” 8 Dan ketika mereka mengangkat kepala,
mereka tidak melihat seorangpun kecuali Yesus seorang
diri. 9 Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka: ”Jangan kamu ceriterakan
penglihatan itu kepada seorangpun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati.” 10 Lalu muridmurid-Nya bertanya kepada-Nya: ”Kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang da-
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hulu?” 11 Jawab Yesus: ”Memang Elia akan datang dan
memulihkan segala sesuatu 12 dan Aku berkata kepadamu:
Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan
memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian
juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka.” 13 Pada
waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa Ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. 14 Ketika Yesus dan
murid-murid-Nya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, 15 katanya:
”Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat
menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering
ke dalam air. 16 Aku sudah membawanya kepada muridmurid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya.”
17
Maka kata Yesus: ”Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi Aku harus tinggal
di antara kamu? Berapa lama lagi Aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu ke mari!” 18 Dengan keras
Yesus menegor dia, lalu keluarlah setan itu dari padanya
dan anak itupun sembuh seketika itu juga. 19 Kemudian
murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka: ”Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?” 20 Ia berkata kepada mereka: ”Karena kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar
biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini:
Pindah dari tempat ini ke sana, --maka gunung ini akan
pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. 21 (Jenis
ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa.)” 22 Pada waktu Yesus dan murid-murid-Nya bersamasama di Galilea, Ia berkata kepada mereka: ”Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia 23 dan mereka akan membunuh Dia dan pada hari ketiga Ia akan
dibangkitkan.” Maka hati murid-murid-Nya itupun sedih
sekali. 24 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya tiba di Kapernaum datanglah pemungut bea Bait Allah kepada Petrus dan berkata: ”Apakah gurumu tidak membayar bea
dua dirham itu?” 25 Jawabnya: ”Memang membayar.” Dan
ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan
pertanyaan: ”Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari
rakyatnya atau dari orang asing?” 26 Jawab Petrus: ”Dari
orang asing!” Maka kata Yesus kepadanya: ”Jadi bebaslah
rakyatnya. 27 Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan
ikan pertama yang kaupancing, tangkaplah dan bukalah
mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang empat dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah
kepada mereka, bagi-Ku dan bagimu juga.”

18

Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada
Yesus dan bertanya: ”Siapakah yang terbesar dalam Kerajaan Sorga?” 2 Maka Yesus memanggil seorang anak kecil
dan menempatkannya di tengah-tengah mereka 3 lalu berkata: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu
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tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu
tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. 4 Sedangkan
barangsiapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak
kecil ini, dialah yang terbesar dalam Kerajaan Sorga. 5 Dan
barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam
nama-Ku, ia menyambut Aku.” 6 ”Tetapi barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Ku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan
ke dalam laut. 7 Celakalah dunia dengan segala penyesatannya: memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah
orang yang mengadakannya. 8 Jika tanganmu atau kakimu
menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena
lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan
kudung atau timpang dari pada dengan utuh kedua tangan
dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. 9 Dan
jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup
dengan bermata satu dari pada dicampakkan ke dalam
api neraka dengan bermata dua. 10 Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena
Aku berkata kepadamu: Ada malaikat mereka di sorga
yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga.
11
(Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan
yang hilang.)” 12 ”Bagaimana pendapatmu? Jika seorang
mempunyai seratus ekor domba, dan seekor di antaranya
sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di pegunungan dan pergi mencari yang
sesat itu? 13 Dan Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya
jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu dari pada atas yang kesembilan
puluh sembilan ekor yang tidak sesat. 14 Demikian juga
Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorangpun dari anak-anak ini hilang.” 15 ”Apabila saudaramu
berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia
mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali. 16 Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau
tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. 17 Jika ia
tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya
kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan
jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. 18 Aku berkata
kepadamu: Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia
ini akan terikat di sorga dan apa yang kamu lepaskan
di dunia ini akan terlepas di sorga. 19 Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia
ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu
akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. 20 Sebab di
mana dua atau tiga orang berkumpul dalam Nama-Ku, di
situ Aku ada di tengah-tengah mereka.” 21 Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: ”Tuhan, sampai
berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?” 22 Yesus ber-

kata kepadanya: ”Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan
sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. 23 Sebab hal Kerajaan Sorga seumpama seorang
raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hambahambanya. 24 Setelah ia mulai mengadakan perhitungan
itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. 25 Tetapi karena orang itu tidak mampu
melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia
dijual beserta anak isterinya dan segala miliknya untuk
pembayar hutangnya. 26 Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya: Sabarlah dahulu, segala hutangku
akan kulunaskan. 27 Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya
dan menghapuskan hutangnya. 28 Tetapi ketika hamba itu
keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya: Bayar hutangmu! 29 Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya: Sabarlah
dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. 30 Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara
sampai dilunaskannya hutangnya. 31 Melihat itu kawankawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. 32 Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya: Hai
hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan
karena engkau memohonkannya kepadaku. 33 Bukankah
engkaupun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? 34 Maka marahlah tuannya itu
dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35 Maka Bapa-Ku yang di
sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu
dengan segenap hatimu.”

19

Setelah Yesus selesai dengan pengajaran-Nya itu, berangkatlah Ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang
di seberang sungai Yordan. 2 Orang banyak berbondongbondong mengikuti Dia dan Iapun menyembuhkan mereka
di sana. 3 Maka datanglah orang-orang Farisi kepada-Nya
untuk mencobai Dia. Mereka bertanya: ”Apakah diperbolehkan orang menceraikan isterinya dengan alasan apa
saja?” 4 Jawab Yesus: ”Tidakkah kamu baca, bahwa Ia
yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? 5 Dan firman-Nya: Sebab
itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu
daging. 6 Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan
satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” 7 Kata mereka kepada-Nya:
”Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan
untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan isterinya?” 8 Kata Yesus kepada mereka: ”Karena ketegaran
hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. 9 Tetapi Aku berkata
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kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat
zinah.” 10 Murid-murid itu berkata kepada-Nya: ”Jika demikian halnya hubungan antara suami dan isteri, lebih
baik jangan kawin.” 11 Akan tetapi Ia berkata kepada mereka: ”Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu,
hanya mereka yang dikaruniai saja. 12 Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari
rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian
oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan
Sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti.” 13 Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia meletakkan tangan-Nya atas mereka dan
mendoakan mereka; akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu. 14 Tetapi Yesus berkata: ”Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka
datang kepada-Ku; sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Sorga.” 15 Lalu Ia meletakkan
tangan-Nya atas mereka dan kemudian Ia berangkat dari
situ. 16 Ada seorang datang kepada Yesus, dan berkata:
”Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?” 17 Jawab Yesus: ”Apakah sebabnya engkau bertanya kepada-Ku tentang apa
yang baik? Hanya Satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah.” 18 Kata orang itu kepada-Nya: ”Perintah yang
mana?” Kata Yesus: ”Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta,
19
hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri.” 20 Kata orang muda itu
kepada-Nya: ”Semuanya itu telah kuturuti, apa lagi yang
masih kurang?” 21 Kata Yesus kepadanya: ”Jikalau engkau
hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan
berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau
akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari
dan ikutlah Aku.” 22 Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. 23 Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: ”Aku
berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam Kerajaan Sorga. 24 Sekali
lagi Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk
ke dalam Kerajaan Allah.” 25 Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata: ”Jika
demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?” 26 Yesus
memandang mereka dan berkata: ”Bagi manusia hal ini
tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.” 27 Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus:
”Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut
Engkau; jadi apakah yang akan kami peroleh?” 28 Kata Yesus kepada mereka: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang
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telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. 29 Dan setiap orang yang karena nama-Ku meninggalkan rumahnya,
saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa
atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima
kembali seratus kali lipat dan akan memperoleh hidup
yang kekal. 30 Tetapi banyak orang yang terdahulu akan
menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi
yang terdahulu.”

20

”Adapun hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang
tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerjapekerja untuk kebun anggurnya. 2 Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia
menyuruh mereka ke kebun anggurnya. 3 Kira-kira pukul
sembilan pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orangorang lain menganggur di pasar. 4 Katanya kepada mereka: Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang
pantas akan kuberikan kepadamu. Dan merekapun pergi.
5
Kira-kira pukul dua belas dan pukul tiga petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. 6 Kira-kira pukul lima petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang
lain pula, lalu katanya kepada mereka: Mengapa kamu
menganggur saja di sini sepanjang hari? 7 Kata mereka
kepadanya: Karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka: Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. 8 Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya: Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah
mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga
mereka yang masuk terdahulu. 9 Maka datanglah mereka
yang mulai bekerja kira-kira pukul lima dan mereka menerima masing-masing satu dinar. 10 Kemudian datanglah
mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat
lebih banyak, tetapi merekapun menerima masing-masing
satu dinar juga. 11 Ketika mereka menerimanya, mereka
bersungut-sungut kepada tuan itu, 12 katanya: Mereka yang
masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja
berat dan menanggung panas terik matahari. 13 Tetapi
tuan itu menjawab seorang dari mereka: Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? 14 Ambillah bagianmu dan pergilah; aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. 15 Tidakkah aku bebas
mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau
iri hatikah engkau, karena aku murah hati? 16 Demikianlah
orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang
terdahulu akan menjadi yang terakhir.” 17 Ketika Yesus
akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil kedua belas muridNya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan:
18
”Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia
akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli
Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati.
19
Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa
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yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, di- ledai, seekor keledai beban yang muda.” 6 Maka pergilah
sesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibang- murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yekitkan.” 20 Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta sus kepada mereka. 7 Mereka membawa keledai betina
anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapan- itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian
Nya untuk meminta sesuatu kepada-Nya. 21 Kata Yesus: mereka dan Yesuspun naik ke atasnya. 8 Orang banyak
”Apa yang kaukehendaki?” Jawabnya: ”Berilah perintah, yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya
supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam Kerajaandi jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari
Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. 9 Dan orang
lagi di sebelah kiri-Mu.” 22 Tetapi Yesus menjawab, kata- banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutiNya: ”Kamu tidak tahu, apa yang kamu minta. Dapatkah Nya dari belakang berseru, katanya: ”Hosana bagi Anak
kamu meminum cawan, yang harus Kuminum?” Kata me- Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan,
reka kepada-Nya: ”Kami dapat.” 23 Yesus berkata kepada hosana di tempat yang mahatinggi!” 10 Dan ketika Ia mamereka: ”Cawan-Ku memang akan kamu minum, tetapi suk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang
hal duduk di sebelah kanan-Ku atau di sebelah kiri-Ku, berkata: ”Siapakah orang ini?” 11 Dan orang banyak itu
Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan menyahut: ”Inilah nabi Yesus dari Nazaret di Galilea.”
kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyedia- 12 Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua
kannya.” 24 Mendengar itu marahlah kesepuluh murid yang orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalain kepada kedua saudara itu. 25 Tetapi Yesus memang- likkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagil mereka lalu berkata: ”Kamu tahu, bahwa pemerintah- gang merpati 13 dan berkata kepada mereka: ”Ada tertulis:
pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan Rumah-Ku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu mentangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasa- jadikannya sarang penyamun.” 14 Maka datanglah orangnya dengan keras atas mereka. 26 Tidaklah demikian di orang buta dan orang-orang timpang kepada-Nya dalam
antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara Bait Allah itu dan mereka disembuhkan-Nya. 15 Tetapi
kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, 27 dan barangsi- ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat
apa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia mujizat-mujizat yang dibuat-Nya itu dan anak-anak yang
menjadi hambamu; 28 sama seperti Anak Manusia datang berseru dalam Bait Allah: ”Hosana bagi Anak Daud!”
bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan un- hati mereka sangat jengkel, 16 lalu mereka berkata kepadatuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak Nya: ”Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?”
orang.” 29 Dan ketika Yesus dan murid-murid-Nya keluar Kata Yesus kepada mereka: ”Aku dengar; belum pernahdari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengi- kah kamu baca: Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang
kuti Dia. 30 Ada dua orang buta yang duduk di pinggir menyusu Engkau telah menyediakan puji-pujian?” 17 Lalu
jalan mendengar, bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru: Ia meninggalkan mereka dan pergi ke luar kota ke Be”Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami!” 31 Tetapi orang ba- tania dan bermalam di situ. 18 Pada pagi-pagi hari danyak itu menegor mereka supaya mereka diam. Namun me- lam perjalanan-Nya kembali ke kota, Yesus merasa lapar.
reka makin keras berseru, katanya: ”Tuhan, Anak Daud, 19 Dekat jalan Ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tekasihanilah kami!” 32 Lalu Yesus berhenti dan memanggil tapi Ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain
mereka. Ia berkata: ”Apa yang kamu kehendaki supaya daun-daun saja. Kata-Nya kepada pohon itu: ”Engkau tiAku perbuat bagimu?” 33 Jawab mereka: ”Tuhan, supaya dak akan berbuah lagi selama-lamanya!” Dan seketika itu
mata kami dapat melihat.” 34 Maka tergeraklah hati Yesus juga keringlah pohon ara itu. 20 Melihat kejadian itu teroleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka dan cenganglah murid-murid-Nya, lalu berkata: ”Bagaimana
seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia.
mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?” 21 Yesus menjawab mereka: ”Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu
Ketika Yesus dan murid-murid-Nya telah dekat Yebukan saja akan dapat berbuat apa yang Kuperbuat derusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaingan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata ke2
tun, Yesus menyuruh dua orang murid-Nya dengan pesan:
pada gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam
”Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ
laut! hal itu akan terjadi. 22 Dan apa saja yang kamu
kamu akan segera menemukan seekor keledai betina terminta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan
tambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai
menerimanya.” 23 Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ke3
itu dan bawalah keduanya kepada-Ku. Dan jikalau ada
tika Ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala
orang menegor kamu, katakanlah: Tuhan memerlukanserta tua-tua bangsa Yahudi kepada-Nya, dan bertanya:
4
nya. Ia akan segera mengembalikannya.” Hal itu ter”Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu?
jadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi:
Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepada-Mu?”
5
”Katakanlah kepada puteri Sion: Lihat, Rajamu datang 24
Jawab Yesus kepada mereka: ”Aku juga akan mengakepadamu, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor ke-
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jukan satu pertanyaan kepadamu dan jikalau kamu memberi jawabnya kepada-Ku, Aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal
itu. 25 Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau
dari manusia?” Mereka memperbincangkannya di antara
mereka, dan berkata: ”Jikalau kita katakan: Dari sorga,
Ia akan berkata kepada kita: Kalau begitu, mengapakah
kamu tidak percaya kepadanya? 26 Tetapi jikalau kita katakan: Dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi.” 27 Lalu
mereka menjawab Yesus: ”Kami tidak tahu.” Dan Yesuspun berkata kepada mereka: ”Jika demikian, Aku juga
tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah Aku
melakukan hal-hal itu.” 28 ”Tetapi apakah pendapatmu tentang ini: Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi
kepada anak yang sulung dan berkata: Anakku, pergi dan
bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. 29 Jawab anak itu:
Baik, bapa. Tetapi ia tidak pergi. 30 Lalu orang itu pergi
kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan
anak itu menjawab: Aku tidak mau. Tetapi kemudian
ia menyesal lalu pergi juga. 31 Siapakah di antara kedua
orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?” Jawab mereka: ”Yang terakhir.” Kata Yesus kepada mereka: ”Aku
berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului
kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah. 32 Sebab Yohanes
datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu,
dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungutpemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi
kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya.” 33 ”Dengarkanlah suatu perumpamaan
yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun
anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lobang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga
di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu
kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain.
34
Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hambahambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. 35 Tetapi penggarappenggarap itu menangkap hamba-hambanya itu: mereka
memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu. 36 Kemudian tuan itu
menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari
pada yang semula, tetapi merekapun diperlakukan sama
seperti kawan-kawan mereka. 37 Akhirnya ia menyuruh
anaknya kepada mereka, katanya: Anakku akan mereka
segani. 38 Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat
anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain: Ia
adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. 39 Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. 40 Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap
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itu?” 41 Kata mereka kepada-Nya: ”Ia akan membinasakan
orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.” 42 Kata Yesus kepada mereka: ”Belum pernahkah kamu baca dalam
Kitab Suci: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru: hal itu terjadi dari
pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. 43 Sebab
itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan
diambil dari padamu dan akan diberikan kepada suatu
bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu. 44 (Dan
barangsiapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur dan
barangsiapa ditimpa batu itu, ia akan remuk.)” 45 Ketika
imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaanperumpamaan Yesus, mereka mengerti, bahwa merekalah
yang dimaksudkan-Nya. 46 Dan mereka berusaha untuk
menangkap Dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak,
karena orang banyak itu menganggap Dia nabi.
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Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka: 2 ”Hal Kerajaan Sorga seumpama seorang
raja, yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya.
3
Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang
yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orangorang itu tidak mau datang. 4 Ia menyuruh pula hambahamba lain, pesannya: Katakanlah kepada orang-orang
yang diundang itu: Sesungguhnya hidangan, telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah
disembelih; semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. 5 Tetapi orang-orang yang diundang itu
tidak mengindahkannya; ada yang pergi ke ladangnya, ada
yang pergi mengurus usahanya, 6 dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. 7 Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya
ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu
dan membakar kota mereka. 8 Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya: Perjamuan kawin telah tersedia,
tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk
itu. 9 Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan
jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di
sana ke perjamuan kawin itu. 10 Maka pergilah hambahamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang
dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orangorang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin
itu dengan tamu. 11 Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak
berpakaian pesta. 12 Ia berkata kepadanya: Hai saudara,
bagaimana engkau masuk ke mari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. 13 Lalu
kata raja itu kepada hamba-hambanya: Ikatlah kaki dan
tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap
dan kertak gigi. 14 Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.” 15 Kemudian pergilah orang-orang Fa-
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risi; mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. 16 Mereka menyuruh
murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian
bertanya kepada-Nya: ”Guru, kami tahu, Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan
Allah dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. 17 Katakanlah kepada
kami pendapat-Mu: Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?” 18 Tetapi Yesus mengetahui
kejahatan hati mereka itu lalu berkata: ”Mengapa kamu
mencobai Aku, hai orang-orang munafik? 19 Tunjukkanlah
kepada-Ku mata uang untuk pajak itu.” Mereka membawa
suatu dinar kepada-Nya. 20 Maka Ia bertanya kepada mereka: ”Gambar dan tulisan siapakah ini?” 21 Jawab mereka: ”Gambar dan tulisan Kaisar.” Lalu kata Yesus kepada mereka: ”Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib
kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang
wajib kamu berikan kepada Allah.” 22 Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. 23 Pada
hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki,
yang berpendapat, bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada-Nya: 24 ”Guru, Musa mengatakan,
bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak,
saudaranya harus kawin dengan isterinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. 25 Tetapi di
antara kami ada tujuh orang bersaudara. Yang pertama
kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan isterinya itu bagi saudaranya. 26 Demikian juga yang kedua dan yang ketiga
sampai dengan yang ketujuh. 27 Dan akhirnya, sesudah
mereka semua, perempuan itupun mati. 28 Siapakah di
antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan
itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah
beristerikan dia.” 29 Yesus menjawab mereka: ”Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti Kitab Suci maupun kuasa
Allah! 30 Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. 31 Tetapi tentang kebangkitan orang-orang
mati tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah, ketika Ia bersabda: 32 Akulah Allah Abraham, Allah Ishak
dan Allah Yakub? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup.” 33 Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajaran-Nya. 34 Ketika orangorang Farisi mendengar, bahwa Yesus telah membuat orangorang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka 35 dan
seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk
mencobai Dia: 36 ”Guru, hukum manakah yang terutama
dalam hukum Taurat?” 37 Jawab Yesus kepadanya: ”Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
38
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39 Dan
hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 40 Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan

kitab para nabi.” 41 Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, kata-Nya: 42 ”Apakah
pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah Dia?” Kata
mereka kepada-Nya: ”Anak Daud.” 43 Kata-Nya kepada
mereka: ”Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut Dia Tuannya, ketika ia berkata: 44 Tuhan telah berfirman kepada Tuanku: duduklah
di sebelah kanan-Ku, sampai musuh-musuh-Mu Kutaruh
di bawah kaki-Mu. 45 Jadi jika Daud menyebut Dia Tuannya, bagaimana mungkin Ia anaknya pula?” 46 Tidak ada
seorangpun yang dapat menjawab-Nya, dan sejak hari itu
tidak ada seorangpun juga yang berani menanyakan sesuatu kepada-Nya.
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Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: 2 ”Ahli-ahli Taurat dan
orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. 3 Sebab
itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka
ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatanperbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi
tidak melakukannya. 4 Mereka mengikat beban-beban berat,
lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. 5 Semua pekerjaan yang
mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang; mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang
panjang; 6 mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat;
7
mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka
dipanggil Rabi. 8 Tetapi kamu, janganlah kamu disebut
Rabi; karena hanya satu Rabimu dan kamu semua adalah
saudara. 9 Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa
di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di
sorga. 10 Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena
hanya satu Pemimpinmu, yaitu Mesias. 11 Barangsiapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
12
Dan barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan
dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
13
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang
Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu Kerajaan Sorga di depan orang. Sebab
kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka
yang berusaha untuk masuk. 14 (Celakalah kamu, hai ahliahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang
munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang
kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjangpanjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman
yang lebih berat.) 15 Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan
dia orang neraka, yang dua kali lebih jahat dari pada kamu
sendiri. 16 Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta,
yang berkata: Bersumpah demi Bait Suci, sumpah itu ti-
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dak sah; tetapi bersumpah demi emas Bait Suci, sumpah bel, orang benar itu, sampai kepada Zakharia anak Bereitu mengikat. 17 Hai kamu orang-orang bodoh dan orang- khya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan meorang buta, apakah yang lebih penting, emas atau Bait zbah. 36 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya semuanya
Suci yang menguduskan emas itu? 18 Bersumpah demi ini akan ditanggung angkatan ini!” 37 ”Yerusalem, Yerumezbah, sumpah itu tidak sah; tetapi bersumpah demi salem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari
persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu! Berkali19
Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, kali Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti
persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapitu? 20 Karena itu barangsiapa bersumpah demi mezbah, nya, tetapi kamu tidak mau. 38 Lihatlah rumahmu ini akan
ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu ditinggalkan dan menjadi sunyi. 39 Dan Aku berkata kepayang terletak di atasnya. 21 Dan barangsiapa bersumpah damu: Mulai sekarang kamu tidak akan melihat Aku lagi,
demi Bait Suci, ia bersumpah demi Bait Suci dan juga hingga kamu berkata: Diberkatilah Dia yang datang dademi Dia, yang diam di situ. 22 Dan barangsiapa ber- lam nama Tuhan!”
sumpah demi sorga, ia bersumpah demi takhta Allah dan
juga demi Dia, yang bersemayam di atasnya. 23 Celakalah
Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah, lalu pergi.
kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai
Maka datanglah murid-murid-Nya dan menunjuk kepada
kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari sebangunan-bangunan Bait Allah. 2 Ia berkata kepada melasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terreka: ”Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepapenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu: keadamu, sesungguhnya tidak satu batupun di sini akan didilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus
biarkan terletak di atas batu yang lain; semuanya akan
24
dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.
Hai kamu
diruntuhkan.” 3 Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun,
pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari
datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya untuk bercakapdalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu
cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka: ”Katakanlah
25
telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orangkepada kami, bilamanakah itu akan terjadi dan apakah
orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan
tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?” 4 Jawab
dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi seYesus kepada mereka: ”Waspadalah supaya jangan ada
belah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. 26 Hai
orang yang menyesatkan kamu! 5 Sebab banyak orang akan
orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dadatang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah
lam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih.
Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 6 Kamu
27
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang
akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang
Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama
perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah; seseperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarbab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudanya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dahannya. 7 Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa,
lamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran.
dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan
28
Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampakgempa bumi di berbagai tempat. 8 Akan tetapi semuanya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penya
itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman
nuh kemunafikan dan kedurjanaan. 29 Celakalah kamu, hai
baru. 9 Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya diahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orangsiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua
orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi
bangsa oleh karena nama-Ku, 10 dan banyak orang akan
dan memperindah tugu orang-orang saleh 30 dan berkata:
murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling
Jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah
membenci. 11 Banyak nabi palsu akan muncul dan mekami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabinyesatkan banyak orang. 12 Dan karena makin bertamnabi itu. 31 Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terbahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan
hadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan
menjadi dingin. 13 Tetapi orang yang bertahan sampai
pembunuh nabi-nabi itu. 32 Jadi, penuhilah juga takaran
pada kesudahannya akan selamat. 14 Dan Injil Kerajaan
nenek moyangmu! 33 Hai kamu ular-ular, hai kamu ketuini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian
runan ular beludak! Bagaimanakah mungkin kamu dapat
bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahanmeluputkan diri dari hukuman neraka? 34 Sebab itu, linya.” 15 ”Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri
hatlah, Aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang
di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh
bijaksana dan ahli-ahli Taurat: separuh di antara mereka
nabi Daniel--para pembaca hendaklah memperhatikannyaakan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan
- 16 maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan
kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya
diri ke pegunungan. 17 Orang yang sedang di peranginan di
dari kota ke kota, 35 supaya kamu menanggung akibat peatas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barangnumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habarang dari rumahnya, 18 dan orang yang sedang di la-
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dang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya.
19
Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. 20 Berdoalah, supaya waktu
kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin
dan jangan pada hari Sabat. 21 Sebab pada masa itu akan
terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah
terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak
akan terjadi lagi. 22 Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada
yang selamat; akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan
waktu itu akan dipersingkat. 23 Pada waktu itu jika orang
berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. 24 Sebab Mesiasmesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka
akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizatmujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan
orang-orang pilihan juga. 25 Camkanlah, Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. 26 Jadi, apabila orang
berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam
bilik, janganlah kamu percaya. 27 Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan
Anak Manusia. 28 Di mana ada bangkai, di situ burung
nazar berkerumun.” 29 ”Segera sesudah siksaan pada masa
itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit
dan kuasa-kuasa langit akan goncang. 30 Pada waktu itu
akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua
bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat
Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. 31 Dan Ia akan
menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dengan meniup
sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru
bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang
lain. 32 Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara: Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu, bahwa musim panas sudah dekat. 33 Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini,
ketahuilah, bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. 34 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya ini terjadi.
35
Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu. 36 Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa sendiri.” 37 ”Sebab
sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 38 Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan
dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari
Nuh masuk ke dalam bahtera, 39 dan mereka tidak tahu
akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan
mereka semua, demikian pulalah halnya kelak pada keda-

tangan Anak Manusia. 40 Pada waktu itu kalau ada dua
orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain
akan ditinggalkan; 41 kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa
dan yang lain akan ditinggalkan. 42 Karena itu berjagajagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 43 Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah
tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan
datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan
membiarkan rumahnya dibongkar. 44 Sebab itu, hendaklah
kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada
saat yang tidak kamu duga.” 45 ”Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orangorangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? 46 Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya
melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. 47 Aku
berkata kepadamu: Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. 48 Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya: 49 Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, dan makan minum bersama-sama
pemabuk-pemabuk, 50 maka tuan hamba itu akan datang
pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang
tidak diketahuinya, 51 dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah
akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.”

25

”Pada waktu itu hal Kerajaan Sorga seumpama sepuluh gadis, yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 2 Lima di antaranya bodoh dan
lima bijaksana. 3 Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, 4 sedangkan gadisgadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. 5 Tetapi karena mempelai
itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka
semua lalu tertidur. 6 Waktu tengah malam terdengarlah
suara orang berseru: Mempelai datang! Songsonglah dia!
7
Gadis-gadis itupun bangun semuanya lalu membereskan
pelita mereka. 8 Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada
gadis-gadis yang bijaksana: Berikanlah kami sedikit dari
minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. 9 Tetapi
jawab gadis-gadis yang bijaksana itu: Tidak, nanti tidak
cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu
pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. 10 Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia
masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. 11 Kemudian datang juga gadisgadis yang lain itu dan berkata: Tuan, tuan, bukakanlah
kami pintu! 12 Tetapi ia menjawab: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 13 Karena
itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya.” 14 ”Sebab hal Kerajaan Sorga sama
seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang
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memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15 Yang seorang diberikannya lima
talenta, yang seorang lagi dua dan yang seorang lain lagi
satu, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. 16 Segera pergilah hamba yang menerima lima
talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba
lima talenta. 17 Hamba yang menerima dua talenta itupun
berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta. 18 Tetapi
hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali
lobang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. 19 Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu
lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. 20 Hamba
yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa
laba lima talenta, katanya: Tuan, lima talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. 21 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali
perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan
kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. 22 Lalu
datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, katanya: Tuan, dua talenta tuan percayakan kepadaku; lihat,
aku telah beroleh laba dua talenta. 23 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.
24
Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta
itu dan berkata: Tuan, aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana tuan
tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana
tuan tidak menanam. 25 Karena itu aku takut dan pergi
menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah: Ini, terimalah kepunyaan tuan! 26 Maka jawab tuannya itu: Hai
kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu,
bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur
dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam?
27
Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kauberikan
kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 28 Sebab itu
ambillah talenta itu dari padanya dan berikanlah kepada
orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. 29 Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari
padanya. 30 Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna
itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah
akan terdapat ratap dan kertak gigi.” 31 ”Apabila Anak
Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam
di atas takhta kemuliaan-Nya. 32 Lalu semua bangsa akan
dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan
mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala
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memisahkan domba dari kambing, 33 dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya dan kambingkambing di sebelah kiri-Nya. 34 Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari,
hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
35
Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; 36 ketika Aku
telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit,
kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu
mengunjungi Aku. 37 Maka orang-orang benar itu akan
menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau
haus dan kami memberi Engkau minum? 38 Bilamanakah
kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? 39 Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? 40 Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu
lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling
hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. 41 Dan
Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiriNya: Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang
terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya. 42 Sebab ketika
Aku lapar, kamu tidak memberi Aku makan; ketika Aku
haus, kamu tidak memberi Aku minum; 43 ketika Aku seorang asing, kamu tidak memberi Aku tumpangan; ketika
Aku telanjang, kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika
Aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat Aku.
44
Lalu merekapun akan menjawab Dia, katanya: Tuhan,
bilamanakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau
sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam
penjara dan kami tidak melayani Engkau? 45 Maka Ia akan
menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya
juga untuk Aku. 46 Dan mereka ini akan masuk ke tempat
siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup
yang kekal.”

26

Setelah Yesus selesai dengan segala pengajaran-Nya
itu, berkatalah Ia kepada murid-murid-Nya: 2 ”Kamu tahu,
bahwa dua hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak
Manusia akan diserahkan untuk disalibkan.” 3 Pada waktu
itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa
Yahudi di istana Imam Besar yang bernama Kayafas, 4 dan
mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap
Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia.
5
Tetapi mereka berkata: ”Jangan pada waktu perayaan,
supaya jangan timbul keributan di antara rakyat.” 6 Ketika
Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, 7 datanglah
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seorang perempuan kepada-Nya membawa sebuah buli-buli
pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus, yang sedang duduk
makan. 8 Melihat itu murid-murid gusar dan berkata: ”Untuk apa pemborosan ini? 9 Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada
orang-orang miskin.” 10 Tetapi Yesus mengetahui pikiran
mereka lalu berkata: ”Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan
yang baik pada-Ku. 11 Karena orang-orang miskin selalu
ada padamu, tetapi Aku tidak akan selalu bersama-sama
kamu. 12 Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhKu, ia membuat suatu persiapan untuk penguburan-Ku.
13
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya
ini akan disebut juga untuk mengingat dia.” 14 Kemudian
pergilah seorang dari kedua belas murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. 15 Ia
berkata: ”Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan Dia kepada kamu?” Mereka membayar tiga puluh uang perak kepadanya. 16 Dan mulai
saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. 17 Pada hari pertama dari hari raya Roti
Tidak Beragi datanglah murid-murid Yesus kepada-Nya
dan berkata: ”Di mana Engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagi-Mu?” 18 Jawab Yesus:
”Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya:
Pesan Guru: waktu-Ku hampir tiba; di dalam rumahmulah Aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan
murid-murid-Ku.” 19 Lalu murid-murid-Nya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. 20 Setelah hari malam, Yesus duduk makan
bersama-sama dengan kedua belas murid itu. 21 Dan ketika
mereka sedang makan, Ia berkata: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku.” 22 Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepada-Nya: ”Bukan
aku, ya Tuhan?” 23 Ia menjawab: ”Dia yang bersama-sama
dengan Aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini,
dialah yang akan menyerahkan Aku. 24 Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang
Dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan.” 25 Yudas, yang hendak menyerahkan Dia itu menjawab, katanya: ”Bukan aku, ya Rabi?”
Kata Yesus kepadanya: ”Engkau telah mengatakannya.”
26
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti,
mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya dan berkata: ”Ambillah,
makanlah, inilah tubuh-Ku.” 27 Sesudah itu Ia mengambil
cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata: ”Minumlah, kamu semua, dari cawan
ini. 28 Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.

29

Akan tetapi Aku berkata kepadamu: mulai dari sekarang Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini
sampai pada hari Aku meminumnya, yaitu yang baru, bersamasama dengan kamu dalam Kerajaan Bapa-Ku.” 30 Sesudah
menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan muridmurid-Nya ke Bukit Zaitun. 31 Maka berkatalah Yesus
kepada mereka: ”Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena Aku. Sebab ada tertulis: Aku akan
membunuh gembala dan kawanan domba itu akan terceraiberai. 32 Akan tetapi sesudah Aku bangkit, Aku akan mendahului kamu ke Galilea.” 33 Petrus menjawab-Nya: ”Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau,
aku sekali-kali tidak.” 34 Yesus berkata kepadanya: ”Aku
berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam
berkokok, engkau telah menyangkal Aku tiga kali.” 35 Kata
Petrus kepada-Nya: ”Sekalipun aku harus mati bersamasama Engkau, aku takkan menyangkal Engkau.” Semua
murid yang lainpun berkata demikian juga. 36 Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-murid-Nya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada
murid-murid-Nya: ”Duduklah di sini, sementara Aku pergi
ke sana untuk berdoa.” 37 Dan Ia membawa Petrus dan
kedua anak Zebedeus serta-Nya. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar, 38 lalu kata-Nya kepada mereka:
”Hati-Ku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan Aku.” 39 Maka Ia
maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: ”Ya BapaKu, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari
pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.” 40 Setelah itu Ia
kembali kepada murid-murid-Nya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus: ”Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan Aku?
41
Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan: roh memang penurut, tetapi
daging lemah.” 42 Lalu Ia pergi untuk kedua kalinya dan
berdoa, kata-Nya: ”Ya Bapa-Ku jikalau cawan ini tidak
mungkin lalu, kecuali apabila Aku meminumnya, jadilah
kehendak-Mu!” 43 Dan ketika Ia kembali pula, Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat.
44
Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga.
45
Sesudah itu Ia datang kepada murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: ”Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. 46 Bangunlah,
marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan Aku sudah
dekat.” 47 Waktu Yesus masih berbicara datanglah Yudas,
salah seorang dari kedua belas murid itu, dan bersamasama dia serombongan besar orang yang membawa pedang
dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tuatua bangsa Yahudi. 48 Orang yang menyerahkan Dia telah
memberitahukan tanda ini kepada mereka: ”Orang yang
akan kucium, itulah Dia, tangkaplah Dia.” 49 Dan segera
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ia maju mendapatkan Yesus dan berkata: ”Salam Rabi,” Galilea itu.” 70 Tetapi ia menyangkalnya di depan semua
lalu mencium Dia. 50 Tetapi Yesus berkata kepadanya: orang, katanya: ”Aku tidak tahu, apa yang engkau mak”Hai teman, untuk itukah engkau datang?” Maka majulah sud.” 71 Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba
mereka memegang Yesus dan menangkap-Nya. 51 Tetapi lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada
seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan di situ: ”Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Natangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya ke- zaret itu.” 72 Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpada hamba Imam Besar sehingga putus telinganya. 52 Maka pah: ”Aku tidak kenal orang itu.” 73 Tidak lama kemudian
kata Yesus kepadanya: ”Masukkan pedang itu kembali orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan
ke dalam sarungnya, sebab barangsiapa menggunakan pe- berkata: ”Pasti engkau juga salah seorang dari mereka,
dang, akan binasa oleh pedang. 53 Atau kausangka, bahwa itu nyata dari bahasamu.” 74 Maka mulailah Petrus mengAku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku, supaya Ia se- utuk dan bersumpah: ”Aku tidak kenal orang itu.” Dan
gera mengirim lebih dari dua belas pasukan malaikat mem- pada saat itu berkokoklah ayam. 75 Maka teringatlah Pebantu Aku? 54 Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi trus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya: ”Sebelum
yang tertulis dalam Kitab Suci, yang mengatakan, bahwa ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku tiga kali.”
harus terjadi demikian?” 55 Pada saat itu Yesus berkata ke- Lalu ia pergi ke luar dan menangis dengan sedihnya.
pada orang banyak: ”Sangkamu Aku ini penyamun, maka
kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung unKetika hari mulai siang, semua imam kepala dan tuatuk menangkap Aku? Padahal tiap-tiap hari Aku duduk
tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan
mengajar di Bait Allah, dan kamu tidak menangkap Aku.
untuk membunuh Yesus. 2 Mereka membelenggu Dia, lalu
56
Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada
membawa-Nya dan menyerahkan-Nya kepada Pilatus, wali
tertulis dalam kitab nabi-nabi.” Lalu semua murid itu menegeri itu. 3 Pada waktu Yudas, yang menyerahkan Dia,
57
ninggalkan Dia dan melarikan diri. Sesudah mereka memelihat, bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menangkap Yesus, mereka membawa-Nya menghadap Kayanyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang tiga pufas, Imam Besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Tauluh perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, 4 dan
58
rat dan tua-tua.
Dan Petrus mengikuti Dia dari jauh
berkata: ”Aku telah berdosa karena menyerahkan darah
sampai ke halaman Imam Besar, dan setelah masuk ke
orang yang tak bersalah.” Tetapi jawab mereka: ”Apa
dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk meurusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri!” 5 Maka
59
lihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah
iapun melemparkan uang perak itu ke dalam Bait Suci,
seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu terhalalu pergi dari situ dan menggantung diri. 6 Imam-imam
60
dap Yesus, supaya Ia dapat dihukum mati, tetapi mekepala mengambil uang perak itu dan berkata: ”Tidak
reka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi
diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti per61
dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang, yang mengsembahan, sebab ini uang darah.” 7 Sesudah berunding meatakan: ”Orang ini berkata: Aku dapat merubuhkan Bait
reka membeli dengan uang itu tanah yang disebut Tanah
Allah dan membangunnya kembali dalam tiga hari.” 62 Lalu
Tukang Periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang
Imam Besar itu berdiri dan berkata kepada-Nya: ”Tidakasing. 8 Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini
kah Engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksidisebut Tanah Darah. 9 Dengan demikian genaplah firman
saksi ini terhadap Engkau?” 63 Tetapi Yesus tetap diam.
yang disampaikan oleh nabi Yeremia: ”Mereka menerima
Lalu kata Imam Besar itu kepada-Nya: ”Demi Allah yang
tiga puluh uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk
hidup, katakanlah kepada kami, apakah Engkau Mesias,
seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang
Anak Allah, atau tidak.” 64 Jawab Yesus: ”Engkau telah
Israel, 10 dan mereka memberikan uang itu untuk tanah
mengatakannya. Akan tetapi, Aku berkata kepadamu, mutukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku.”
lai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di 11
Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali
sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas awannegeri
bertanya kepada-Nya: ”Engkaukah raja orang Yaawan di langit.” 65 Maka Imam Besar itu mengoyakkan
hudi?” Jawab Yesus: ”Engkau sendiri mengatakannya.”
pakaiannya dan berkata: ”Ia menghujat Allah. Untuk 12
Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala
apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar
dan
tua-tua terhadap Dia, Ia tidak memberi jawab apapun.
hujat-Nya. 66 Bagaimana pendapat kamu?” Mereka men- 13
Maka
kata Pilatus kepada-Nya: ”Tidakkah Engkau dejawab dan berkata: ”Ia harus dihukum mati!” 67 Lalu mengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap
reka meludahi muka-Nya dan meninju-Nya; orang-orang
Engkau?” 14 Tetapi Ia tidak menjawab suatu katapun, selain memukul Dia, 68 dan berkata: ”Cobalah katakan kehingga wali negeri itu sangat heran. 15 Telah menjadi kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul Engkau?”
biasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang
69
Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka
hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang
datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya:
banyak. 16 Dan pada waktu itu ada dalam penjara seo”Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang
rang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Ba-
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rabas. 17 Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka: ”Siapa yang kamu kehendaki
kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus, yang disebut Kristus?” 18 Ia memang mengetahui, bahwa mereka
telah menyerahkan Yesus karena dengki. 19 Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, isterinya mengirim
pesan kepadanya: ”Jangan engkau mencampuri perkara
orang benar itu, sebab karena Dia aku sangat menderita
dalam mimpi tadi malam.” 20 Tetapi oleh hasutan imamimam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk
meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum
mati. 21 Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka: ”Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?” Kata mereka: ”Barabas.”
22
Kata Pilatus kepada mereka: ”Jika begitu, apakah yang
harus kuperbuat dengan Yesus, yang disebut Kristus?”
Mereka semua berseru: ”Ia harus disalibkan!” 23 Katanya:
”Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukan-Nya?” Namun mereka makin keras berteriak: ”Ia harus disalibkan!”
24
Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia,
malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air
dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan
berkata: ”Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini;
itu urusan kamu sendiri!” 25 Dan seluruh rakyat itu menjawab: ”Biarlah darah-Nya ditanggungkan atas kami dan
atas anak-anak kami!” 26 Lalu ia membebaskan Barabas
bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya
untuk disalibkan. 27 Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. 28 Mereka
menanggalkan pakaian-Nya dan mengenakan jubah ungu
kepada-Nya. 29 Mereka menganyam sebuah mahkota duri
dan menaruhnya di atas kepala-Nya, lalu memberikan Dia
sebatang buluh di tangan kanan-Nya. Kemudian mereka
berlutut di hadapan-Nya dan mengolok-olokkan Dia, katanya: ”Salam, hai Raja orang Yahudi!” 30 Mereka meludahiNya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke
kepala-Nya. 31 Sesudah mengolok-olokkan Dia mereka menanggalkan jubah itu dari pada-Nya dan mengenakan pula
pakaian-Nya kepada-Nya. Kemudian mereka membawa
Dia ke luar untuk disalibkan. 32 Ketika mereka berjalan
ke luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene
yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. 33 Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya: Tempat Tengkorak.
34
Lalu mereka memberi Dia minum anggur bercampur empedu. Setelah Ia mengecapnya, Ia tidak mau meminumnya. 35 Sesudah menyalibkan Dia mereka membagi-bagi
pakaian-Nya dengan membuang undi. 36 Lalu mereka duduk di situ menjaga Dia. 37 Dan di atas kepala-Nya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa Ia dihukum:
”Inilah Yesus Raja orang Yahudi.” 38 Bersama dengan Dia
disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan
dan seorang di sebelah kiri-Nya. 39 Orang-orang yang le-

wat di sana menghujat Dia dan sambil menggelengkan
kepala, 40 mereka berkata: ”Hai Engkau yang mau merubuhkan Bait Suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari, selamatkanlah diri-Mu jikalau Engkau Anak
Allah, turunlah dari salib itu!” 41 Demikian juga imamimam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua
mengolok-olokkan Dia dan mereka berkata: 42 ”Orang lain
Ia selamatkan, tetapi diri-Nya sendiri tidak dapat Ia selamatkan! Ia Raja Israel? Baiklah Ia turun dari salib itu dan
kami akan percaya kepada-Nya. 43 Ia menaruh harapanNya pada Allah: baiklah Allah menyelamatkan Dia, jikalau Allah berkenan kepada-Nya! Karena Ia telah berkata:
Aku adalah Anak Allah.” 44 Bahkan penyamun-penyamun
yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencela-Nya
demikian juga. 45 Mulai dari jam dua belas kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam tiga. 46 Kira-kira
jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: ”Eli, Eli,
lama sabakhtani?” Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? 47 Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata: ”Ia memanggil Elia.” 48 Dan segeralah datang seorang dari mereka; ia
mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan
memberi Yesus minum. 49 Tetapi orang-orang lain berkata: ”Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan Dia.” 50 Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawa-Nya. 51 Dan lihatlah,
tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah
dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, 52 dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang
kudus yang telah meninggal bangkit. 53 Dan sesudah kebangkitan Yesus, merekapun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak
orang. 54 Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang
menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata:
”Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah.” 55 Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuanperempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. 56 Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anakanak Zebedeus. 57 Menjelang malam datanglah seorang
kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah
menjadi murid Yesus juga. 58 Ia pergi menghadap Pilatus
dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk
menyerahkannya kepadanya. 59 Dan Yusufpun mengambil
mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih
bersih, 60 lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang
baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah
menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. 61 Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain
tinggal di situ duduk di depan kubur itu. 62 Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam
kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap
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Pilatus, 63 dan mereka berkata: ”Tuan, kami ingat, bahwa
si penyesat itu sewaktu hidup-Nya berkata: Sesudah tiga
hari Aku akan bangkit. 64 Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga; jikalau
tidak, murid-murid-Nya mungkin datang untuk mencuri
Dia, lalu mengatakan kepada rakyat: Ia telah bangkit
dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya dari pada yang pertama.”
65
Kata Pilatus kepada mereka: ”Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya.” 66 Maka
pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu
mereka memeterai kubur itu dan menjaganya.

28

Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya
fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, menengok kubur itu. 2 Maka
terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan
menggulingkannya lalu duduk di atasnya. 3 Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. 4 Dan
penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti
orang-orang mati. 5 Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu: ”Janganlah kamu takut;
sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
6
Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti
yang telah dikatakan-Nya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. 7 Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada muridmurid-Nya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati.
Ia mendahului kamu ke Galilea; di sana kamu akan melihat
Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu.”
8
Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan
dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk
memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. 9 Tibatiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata: ”Salam bagimu.” Mereka mendekati-Nya dan memeluk kakiNya serta menyembah-Nya. 10 Maka kata Yesus kepada
mereka: ”Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada
saudara-saudara-Ku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan
di sanalah mereka akan melihat Aku.” 11 Ketika mereka di
tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke
kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada
imam-imam kepala. 12 Dan sesudah berunding dengan tuatua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu 13 dan berkata: ”Kamu harus mengatakan, bahwa murid-murid-Nya
datang malam-malam dan mencuri-Nya ketika kamu sedang tidur. 14 Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali
negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa.” 15 Mereka menerima uang
itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka.
Dan ceritera ini tersiar di antara orang Yahudi sampai
sekarang ini. 16 Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17 Ketika melihat Dia mereka menyembah-Nya, te-
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tapi beberapa orang ragu-ragu. 18 Yesus mendekati mereka
dan berkata: ”Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di
sorga dan di bumi. 19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 20 dan ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman.”

Markus

1Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah.

lalu mengikuti Dia. 21 Mereka tiba di Kapernaum. Sete2
Seperti ada tertulis dalam kitab nabi Yesaya: ”Lihatlah, lah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam ru22
Mereka takjub mendengar
Aku menyuruh utusan-Ku mendahului Engkau, ia akan mah ibadat dan mengajar.
3
pengajaran-Nya,
sebab
Ia
mengajar
mereka sebagai orang
mempersiapkan jalan bagi-Mu; ada suara orang yang berseruyang
berkuasa,
tidak
seperti
ahli-ahli
Taurat. 23 Pada waktu
seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan,
luruskanlah jalan bagi-Nya”, 4 demikianlah Yohanes Pem- itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan
24
”Apa urusan-Mu debaptis tampil di padang gurun dan menyerukan: ”Berto- roh jahat. Orang itu berteriak:
ngan
kami,
hai
Yesus
orang
Nazaret?
Engkau datang
batlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan meng5
hendak
membinasakan
kami?
Aku
tahu
siapa Engkau:
ampuni dosamu.” Lalu datanglah kepadanya orang-orang
25
Yang
Kudus
dari
Allah.”
Tetapi
Yesus
menghardiknya,
dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusa26
lem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di su- kata-Nya: ”Diam, keluarlah dari padanya!” Roh jahat
ngai Yordan. 6 Yohanes memakai jubah bulu unta dan itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit
27
ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu dengan suara nyaring ia keluar dari padanya. Mereka sehutan. 7 Inilah yang diberitakannya: ”Sesudah aku akan mua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, kadatang Ia yang lebih berkuasa dari padaku; membungkuk tanya: ”Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata
dan membuka tali kasut-Nyapun aku tidak layak. 8 Aku dengan kuasa. Roh-roh jahatpun diperintah-Nya dan me28
membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis reka taat kepada-Nya.” Lalu tersebarlah dengan cepat
kamu dengan Roh Kudus.” 9 Pada waktu itu datanglah Ye- kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea.
29
Sekeluarnya dari rumah ibadat itu Yesus dengan Yasus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai
10
kobus
dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas.
Yordan oleh Yohanes.
Pada saat Ia keluar dari air, Ia
30
Ibu
mertua
Simon terbaring karena sakit demam. Memelihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati
11
reka
segera
memberitahukan
keadaannya kepada Yesus.
turun ke atas-Nya. Lalu terdengarlah suara dari sorga:
31
Ia
pergi
ke
tempat
perempuan
itu, dan sambil memegang
”Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Mulah Aku
12
tangannya
Ia
membangunkan
dia,
lalu lenyaplah demamberkenan.” Segera sesudah itu Roh memimpin Dia ke pa13
nya.
Kemudian
perempuan
itu
melayani
mereka. 32 Menjelang
dang gurun. Di padang gurun itu Ia tinggal empat puluh hari lamanya, dicobai oleh Iblis. Ia berada di sana di malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yeantara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat me- sus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan
33
layani Dia. 14 Sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu
34
Ia menyembuhkan banyak orang yang
ke Galilea memberitakan Injil Allah, 15 kata-Nya: ”Waktu- di depan pintu.
menderita
bermacam-macam
penyakit dan mengusir banya telah genap; Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat16
nyak
setan;
Ia
tidak
memperbolehkan
setan-setan itu berlah dan percayalah kepada Injil!” Ketika Yesus sedang
35
bicara,
sebab
mereka
mengenal
Dia.
Pagi-pagi benar,
berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan
waktu
hari
masih
gelap,
Ia
bangun
dan
pergi
ke luar. Ia
Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala
36
di danau, sebab mereka penjala ikan. 17 Yesus berkata pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi
37
kepada mereka: ”Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Kuja- Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia; waktu menedikan penjala manusia.” 18 Lalu merekapun segera mening- mukan Dia mereka berkata: ”Semua orang mencari Eng38
galkan jalanya dan mengikuti Dia. 19 Dan setelah Yesus kau.” Jawab-Nya: ”Marilah kita pergi ke tempat lain,
meneruskan perjalanan-Nya sedikit lagi, dilihat-Nya Ya- ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga Aku
kobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang memberitakan Injil, karena untuk itu Aku telah datang.”
39
Lalu pergilah Ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Inmembereskan jala di dalam perahu. 20 Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Ze- jil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan40
Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus,
bedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya setan.
dan sambil berlutut di hadapan-Nya ia memohon bantuan711
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Nya, katanya: ”Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku.” 41 Maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang
itu dan berkata kepadanya: ”Aku mau, jadilah engkau tahir.” 42 Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang
itu, dan ia menjadi tahir. 43 Segera Ia menyuruh orang
itu pergi dengan peringatan keras: 44 ”Ingatlah, janganlah
engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada
siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada
imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan, yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi
mereka.” 45 Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa
itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia
tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi; namun orang
terus juga datang kepada-Nya dari segala penjuru.

2

Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus
datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar, bahwa Ia ada
di rumah. 2 Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintupun
tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka,
3
ada orang-orang datang membawa kepada-Nya seorang
lumpuh, digotong oleh empat orang. 4 Tetapi mereka tidak
dapat membawanya kepada-Nya karena orang banyak itu,
lalu mereka membuka atap yang di atas-Nya; sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu
terbaring. 5 Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah
Ia kepada orang lumpuh itu: ”Hai anak-Ku, dosamu sudah
diampuni!” 6 Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli
Taurat, mereka berpikir dalam hatinya: 7 ”Mengapa orang
ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat
mengampuni dosa selain dari pada Allah sendiri?” 8 Tetapi
Yesus segera mengetahui dalam hati-Nya, bahwa mereka
berpikir demikian, lalu Ia berkata kepada mereka: ”Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? 9 Manakah lebih
mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini: Dosamu
sudah diampuni, atau mengatakan: Bangunlah, angkatlah
tilammu dan berjalan? 10 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa
di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa” -berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu--: 11 ”Kepadamu
Kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!” 12 Dan orang itupun bangun, segera
mengangkat tempat tidurnya dan pergi ke luar di hadapan
orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya: ”Yang begini belum pernah kita
lihat.” 13 Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan
seluruh orang banyak datang kepada-Nya, lalu Ia mengajar mereka. 14 Kemudian ketika Ia berjalan lewat di situ,
Ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai lalu Ia
berkata kepadanya: ”Ikutlah Aku!” Maka berdirilah Lewi
lalu mengikuti Dia. 15 Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa
makan bersama-sama dengan Dia dan murid-murid-Nya,
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sebab banyak orang yang mengikuti Dia. 16 Pada waktu
ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat, bahwa Ia
makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-murid-Nya: ”Mengapa Ia
makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang
berdosa?” 17 Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka: ”Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit; Aku datang bukan untuk memanggil
orang benar, melainkan orang berdosa.” 18 Pada suatu kali
ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan
kepada Yesus: ”Mengapa murid-murid Yohanes dan muridmurid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?” 19 Jawab Yesus kepada mereka: ”Dapatkah sahabatsahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu
bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka,
mereka tidak dapat berpuasa. 20 Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu
itulah mereka akan berpuasa. 21 Tidak seorangpun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua,
karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah
koyaknya. 22 Demikian juga tidak seorangpun mengisikan
anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena
jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu,
sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang.
Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula.” 23 Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-murid-Nya memetik bulir gandum. 24 Maka
kata orang-orang Farisi kepada-Nya: ”Lihat! Mengapa
mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada
hari Sabat?” 25 Jawab-Nya kepada mereka: ”Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud, ketika ia
dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan,
26
bagaimana ia masuk ke dalam Rumah Allah waktu Abyatar menjabat sebagai Imam Besar lalu makan roti sajian
itu--yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam-dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutn 27 Lalu
kata Yesus kepada mereka: ”Hari Sabat diadakan untuk
manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, 28 jadi Anak
Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat.”

3

Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di
situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. 2 Mereka
mengamat-amati Yesus, kalau-kalau Ia menyembuhkan orang
itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan
Dia. 3 Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu: ”Mari, berdirilah di tengah!” 4 Kemudian
kata-Nya kepada mereka: ”Manakah yang diperbolehkan
pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?” Tetapi
mereka itu diam saja. 5 Ia berdukacita karena kedegilan
mereka dan dengan marah Ia memandang sekeliling-Nya
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kepada mereka lalu Ia berkata kepada orang itu: ”Ulur- roh jahat. 31 Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yekanlah tanganmu!” Dan ia mengulurkannya, maka sem- sus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyubuhlah tangannya itu. 6 Lalu keluarlah orang-orang Fa- ruh orang memanggil Dia. 32 Ada orang banyak duduk
risi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian mengelilingi Dia, mereka berkata kepada-Nya: ”Lihat, ibu
untuk membunuh Dia. 7 Kemudian Yesus dengan murid- dan saudara-saudara-Mu ada di luar, dan berusaha menemurid-Nya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari mui Engkau.” 33 Jawab Yesus kepada mereka: ”Siapa ibuGalilea mengikuti-Nya. Juga dari Yudea, 8 dari Yerusa- Ku dan siapa saudara-saudara-Ku?” 34 Ia melihat kepada
lem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah orang-orang yang duduk di sekeliling-Nya itu dan berkata:
Tirus dan Sidon datang banyak orang kepada-Nya, sesu- ”Ini ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku! 35 Barangsiapa meladah mereka mendengar segala yang dilakukan-Nya. 9 Ia kukan kehendak Allah, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah
menyuruh murid-murid-Nya menyediakan sebuah perahu saudara-Ku perempuan, dialah ibu-Ku.”
bagi-Nya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan
sampai menghimpit-Nya. 10 Sebab Ia menyembuhkan baPada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi
nyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesakdanau. Maka datanglah orang banyak yang sangat be11
desakan kepada-Nya hendak menjamah-Nya. Bilamana
sar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke seroh-roh jahat melihat Dia, mereka jatuh tersungkur di
buah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, se12
hadapan-Nya dan berteriak: ”Engkaulah Anak Allah.” Tetapi
dangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau
Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa
itu. 2 Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpa13
Dia. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memangmaan kepada mereka. Dalam ajaran-Nya itu Ia berkata
gil orang-orang yang dikehendaki-Nya dan merekapun dakepada mereka: 3 ”Dengarlah! Adalah seorang penabur ke14
tang kepada-Nya. Ia menetapkan dua belas orang untuk
luar untuk menabur. 4 Pada waktu ia menabur sebagian
menyertai Dia dan untuk diutus-Nya memberitakan Injil
benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung
15
dan diberi-Nya kuasa untuk mengusir setan. 16 Kedua
dan memakannya sampai habis. 5 Sebagian jatuh di tanah
belas orang yang ditetapkan-Nya itu ialah: Simon, yang
yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu bediberi-Nya nama Petrus, 17 Yakobus anak Zebedeus, dan
nih itupun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. 6 Tetapi
Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi-Nya nama
sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering kaBoanerges, yang berarti anak-anak guruh, 18 selanjutnya
rena tidak berakar. 7 Sebagian lagi jatuh di tengah semak
Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Tomas, Yakobus
duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya
anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, 19 dan Yudas Issampai mati, sehingga ia tidak berbuah. 8 Dan sebagian ja20
kariot, yang mengkhianati Dia.
Kemudian Yesus matuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan
suk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berberbuah, hasilnya ada yang tiga puluh kali lipat, ada yang
kerumun pula, sehingga makanpun mereka tidak dapat.
enam puluh kali lipat, ada yang seratus kali lipat.” 9 Dan
21
Waktu kaum keluarga-Nya mendengar hal itu, mereka
kata-Nya: ”Siapa mempunyai telinga untuk mendengar,
datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka Ia tihendaklah ia mendengar!” 10 Ketika Ia sendirian, pengikutdak waras lagi. 22 Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari
pengikut-Nya dan kedua belas murid itu menanyakan Dia
Yerusalem berkata: ”Ia kerasukan Beelzebul,” dan: ”Detentang perumpamaan itu. 11 Jawab-Nya: ”Kepadamu tengan penghulu setan Ia mengusir setan.” 23 Yesus memanglah diberikan rahasia Kerajaan Allah, tetapi kepada oranggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpaorang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan: ”Bagaimana Iblis dapat mengusir Iblis? 24 Kalau
maan, 12 supaya: Sekalipun melihat, mereka tidak menangsuatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat
gap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya
bertahan, 25 dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah,
mereka jangan berbalik dan mendapat ampun.” 13 Lalu Ia
rumah tangga itu tidak dapat bertahan. 26 Demikianlah
berkata kepada mereka: ”Tidakkah kamu mengerti perjuga kalau Iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kaumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat
lau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sumemahami semua perumpamaan yang lain? 14 Penabur itu
dahlah tiba kesudahannya. 27 Tetapi tidak seorangpun damenaburkan firman. 15 Orang-orang yang di pinggir jalan,
pat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas
tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendeharta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat
ngar firman, lalu datanglah Iblis dan mengambil firman
itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu.
yang
baru ditaburkan di dalam mereka. 16 Demikian juga
28
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya semua dosa dan
yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah oranghujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat
orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya
yang mereka ucapkan. 29 Tetapi apabila seorang menghudengan gembira, 17 tetapi mereka tidak berakar dan tahan
jat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya,
sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau
melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal.” 30 Ia berpenganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad.
kata demikian karena mereka katakan bahwa Ia kerasukan 18
Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak

4

714
duri, itulah yang mendengar firman itu, 19 lalu kekuatiran
dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan
akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. 20 Dan akhirnya yang ditaburkan
di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang tiga puluh
kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, dan ada yang
seratus kali lipat.” 21 Lalu Yesus berkata kepada mereka:
”Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. 22 Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan
tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. 23 Barangsiapa mempunyai telinga untuk mendengar,
hendaklah ia mendengar!” 24 Lalu Ia berkata lagi: ”Camkanlah apa yang kamu dengar! Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di
samping itu akan ditambah lagi kepadamu. 25 Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa
yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya
akan diambil dari padanya.” 26 Lalu kata Yesus: ”Beginilah hal Kerajaan Allah itu: seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, 27 lalu pada malam hari ia tidur
dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. 28 Bumi dengan sendirinya
mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya,
kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu.
29
Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera
menyabit, sebab musim menuai sudah tiba.” 30 Kata-Nya
lagi: ”Dengan apa hendak kita membandingkan Kerajaan
Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya
kita menggambarkannya? 31 Hal Kerajaan itu seumpama
biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang
paling kecil dari pada segala jenis benih yang ada di bumi.
32
Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar dari pada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung
di udara dapat bersarang dalam naungannya.” 33 Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu Ia memberitakan
firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka,
34
dan tanpa perumpamaan Ia tidak berkata-kata kepada
mereka, tetapi kepada murid-murid-Nya Ia menguraikan
segala sesuatu secara tersendiri. 35 Pada hari itu, waktu
hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka: ”Marilah kita bertolak ke seberang.” 36 Mereka meninggalkan
orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah
duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. 37 Lalu
mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38 Pada waktu itu Yesus sedang tidur
di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid-Nya membangunkan Dia dan berkata kepada-Nya: ”Guru, Engkau
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tidak perduli kalau kita binasa?” 39 Iapun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu: ”Diam!
Tenanglah!” Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi
teduh sekali. 40 Lalu Ia berkata kepada mereka: ”Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?”
41
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain: ”Siapa gerangan orang ini, sehingga angin
dan danaupun taat kepada-Nya?”

5

Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah
orang Gerasa. 2 Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan
menemui Dia. 3 Orang itu diam di sana dan tidak ada
seorangpun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, 4 karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya
dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorangpun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. 5 Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriakteriak dan memukuli dirinya dengan batu. 6 Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan-Nya lalu
menyembah-Nya, 7 dan dengan keras ia berteriak: ”Apa
urusan-Mu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah Yang Mahatinggi? Demi Allah, jangan siksa aku!” 8 Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya: ”Hai engkau roh jahat!
Keluar dari orang ini!” 9 Kemudian Ia bertanya kepada
orang itu: ”Siapa namamu?” Jawabnya: ”Namaku Legion,
karena kami banyak.” 10 Ia memohon dengan sangat supaya
Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu.
11
Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan, 12 lalu roh-roh itu meminta kepadaNya, katanya: ”Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi
itu, biarkanlah kami memasukinya!” 13 Yesus mengabulkan
permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan
memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira dua
ribu jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. 14 Maka larilah penjagapenjaga babi itu dan menceriterakan hal itu di kota dan
di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang
untuk melihat apa yang terjadi. 15 Mereka datang kepada
Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. 16 Orang-orang
yang telah melihat sendiri hal itu menceriterakan kepada
mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang
kerasukan setan itu, dan tentang babi-babi itu. 17 Lalu
mereka mendesak Yesus supaya Ia meninggalkan daerah
mereka. 18 Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu,
orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta, supaya
ia diperkenankan menyertai Dia. 19 Yesus tidak memperkenankannya, tetapi Ia berkata kepada orang itu: ”Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu,
dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah
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mengasihani engkau!” 20 Orang itupun pergilah dan mulai
memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah
diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi
heran. 21 Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu,
orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, 22 datanglah
seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki-Nya
23
dan memohon dengan sangat kepada-Nya: ”Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan
letakkanlah tangan-Mu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup.” 24 Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang
banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesakdesakan di dekat-Nya. 25 Adalah di situ seorang perempuan yang sudah dua belas tahun lamanya menderita pendarahan. 26 Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada
padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya malah
sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27 Dia sudah
mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengahtengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang
dan menjamah jubah-Nya. 28 Sebab katanya: ”Asal kujamah saja jubah-Nya, aku akan sembuh.” 29 Seketika itu
juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa, bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30 Pada ketika
itu juga Yesus mengetahui, bahwa ada tenaga yang keluar dari diri-Nya, lalu Ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya: ”Siapa yang menjamah jubah-Ku?”
31
Murid-murid-Nya menjawab: ”Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekat-Mu, dan
Engkau bertanya: Siapa yang menjamah Aku?” 32 Lalu
Ia memandang sekeliling-Nya untuk melihat siapa yang
telah melakukan hal itu. 33 Perempuan itu, yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan
Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu
kepada-Nya. 34 Maka kata-Nya kepada perempuan itu:
”Hai anak-Ku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu!”
35
Ketika Yesus masih berbicara datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata: ”Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan
Guru?” 36 Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat: ”Jangan
takut, percaya saja!” 37 Lalu Yesus tidak memperbolehkan
seorangpun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. 38 Mereka tiba di rumah kepala
rumah ibadat, dan di sana dilihat-Nya orang-orang ribut,
menangis dan meratap dengan suara nyaring. 39 Sesudah
Ia masuk Ia berkata kepada orang-orang itu: ”Mengapa
kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi
tidur!” 40 Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka diusirNya semua orang itu, lalu dibawa-Nya ayah dan ibu anak
itu dan mereka yang bersama-sama dengan Dia masuk ke

kamar anak itu. 41 Lalu dipegang-Nya tangan anak itu,
kata-Nya: ”Talita kum,” yang berarti: ”Hai anak, Aku
berkata kepadamu, bangunlah!” 42 Seketika itu juga anak
itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah
dua belas tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub.
43
Dengan sangat Ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorangpun mengetahui hal itu, lalu Ia menyuruh
mereka memberi anak itu makan.

6

Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asal-Nya, sedang murid-murid-Nya mengikuti Dia. 2 Pada
hari Sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat
yang besar takjub ketika mendengar Dia dan mereka berkata: ”Dari mana diperoleh-Nya semuanya itu? Hikmat
apa pulakah yang diberikan kepada-Nya? Dan mujizatmujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh
tangan-Nya? 3 Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria,
saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara-Nya yang perempuan ada bersama
kita?” Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. 4 Maka Yesus
berkata kepada mereka: ”Seorang nabi dihormati di manamana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum
keluarganya dan di rumahnya.” 5 Ia tidak dapat mengadakan satu mujizatpun di sana, kecuali menyembuhkan
beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan-Nya atas
mereka. 6 Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka.
(6-6b) Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. 7 Ia memanggil kedua belas murid itu dan
mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa
atas roh-roh jahat, 8 dan berpesan kepada mereka supaya
jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, rotipun jangan, bekalpun jangan, uang dalam
ikat pinggangpun jangan, 9 boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. 10 Kata-Nya selanjutnya
kepada mereka: ”Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu
berangkat dari tempat itu. 11 Dan kalau ada suatu tempat
yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak
mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka.” 12 Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang
harus bertobat, 13 dan mereka mengusir banyak setan, dan
mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. 14 Raja Herodes juga mendengar tentang
Yesus, sebab nama-Nya sudah terkenal dan orang mengatakan: ”Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara
orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja
di dalam Dia.” 15 Yang lain mengatakan: ”Dia itu Elia!”
Yang lain lagi mengatakan: ”Dia itu seorang nabi sama
seperti nabi-nabi yang dahulu.” 16 Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata: ”Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan yang bangkit lagi.” 17 Sebab
memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan
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peristiwa Herodias, isteri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai isteri. 18 Karena Yohanes
pernah menegor Herodes: ”Tidak halal engkau mengambil isteri saudaramu!” 19 Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia,
tetapi tidak dapat, 20 sebab Herodes segan akan Yohanes
karena ia tahu, bahwa Yohanes adalah orang yang benar
dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. 21 Akhirnya
tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarny perwira-perwiranya dan orangorang terkemuka di Galilea. 22 Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan
hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu: ”Minta dari padaku apa saja yang kauingini, maka
akan kuberikan kepadamu!”, 23 lalu bersumpah kepadanya:
”Apa saja yang kauminta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku!” 24 Anak itu pergi dan menanyakan ibunya: ”Apa yang harus kuminta?” Jawabnya:
”Kepala Yohanes Pembaptis!” 25 Maka cepat-cepat ia pergi
kepada raja dan meminta: ”Aku mau, supaya sekarang
juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam!” 26 Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak
mau menolaknya. 27 Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes.
Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. 28 Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. 29 Ketika murid-murid Yohanes
mendengar hal itu mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. 30 Kemudian
rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepada-Nya semua yang mereka kerjakan dan
ajarkan. 31 Lalu Ia berkata kepada mereka: ”Marilah ke
tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika!” Sebab memang begitu banyaknya orang
yang datang dan yang pergi, sehingga makanpun mereka
tidak sempat. 32 Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. 33 Tetapi
pada waktu mereka bertolak banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat segeralah datang orang dari semua kota ke
tempat itu sehingga mendahului mereka. 34 Ketika Yesus
mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka
tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan kepada mereka,
karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. 35 Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah
murid-murid-Nya kepada-Nya dan berkata: ”Tempat ini
sunyi dan hari sudah mulai malam. 36 Suruhlah mereka
pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-
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desa dan di kampung-kampung di sekitar ini.” 37 Tetapi
jawab-Nya: ”Kamu harus memberi mereka makan!” Kata
mereka kepada-Nya: ”Jadi haruskah kami membeli roti
seharga dua ratus dinar untuk memberi mereka makan?”
38
Tetapi Ia berkata kepada mereka: ”Berapa banyak roti
yang ada padamu? Cobalah periksa!” Sesudah memeriksanya mereka berkata: ”Lima roti dan dua ikan.” 39 Lalu Ia
menyuruh orang-orang itu, supaya semua duduk berkelompokkelompok di atas rumput hijau. 40 Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang seratus, ada yang
lima puluh orang. 41 Dan setelah Ia mengambil lima roti
dan dua ikan itu, Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, supaya dibagi-bagikan
kepada orang-orang itu; begitu juga kedua ikan itu dibagibagikan-Nya kepada semua mereka. 42 Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. 43 Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti dua belas bakul penuh,
selain dari pada sisa-sisa ikan. 44 Yang ikut makan roti itu
ada lima ribu orang laki-laki. 45 Sesudah itu Yesus segera
memerintahkan murid-murid-Nya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida, sementara itu
Ia menyuruh orang banyak pulang. 46 Setelah Ia berpisah
dari mereka, Ia pergi ke bukit untuk berdoa. 47 Ketika
hari sudah malam perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. 48 Ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam tiga malam Ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan Ia hendak melewati mereka.
49
Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka
mengira bahwa Ia adalah hantu, lalu mereka berteriakteriak, 50 sebab mereka semua melihat Dia dan merekapun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka: ”Tenanglah! Aku ini, jangan takut!” 51 Lalu Ia naik
ke perahu mendapatkan mereka, dan anginpun redalah.
Mereka sangat tercengang dan bingung, 52 sebab sesudah
peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati
mereka tetap degil. 53 Setibanya di seberang Yesus dan
murid-murid-Nya mendarat di Genesaret dan berlabuh di
situ. 54 Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera
mengenal Yesus. 55 Maka berlari-larilah mereka ke seluruh
daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas
tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya Ia berada.
56
Ke manapun Ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau
ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepada-Nya, supaya mereka
diperkenankan hanya menjamah jumbai jubah-Nya saja.
Dan semua orang yang menjamah-Nya menjadi sembuh.
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Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus.
2
Mereka melihat, bahwa beberapa orang murid-Nya makan
dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. 3 Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Ya-
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hudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada
adat istiadat nenek moyang mereka; 4 dan kalau pulang
dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang
mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan
perkakas-perkakas tembaga. 5 Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada-Nya: ”Mengapa murid-murid-Mu tidak hidup menurut adat istiadat
nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?”
6
Jawab-Nya kepada mereka: ”Benarlah nubuat Yesaya
tentang kamu, hai orang-orang munafik! Sebab ada tertulis: Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal
hatinya jauh dari pada-Ku. 7 Percuma mereka beribadah
kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah
perintah manusia. 8 Perintah Allah kamu abaikan untuk
berpegang pada adat istiadat manusia.” 9 Yesus berkata
pula kepada mereka: ”Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara
adat istiadatmu sendiri. 10 Karena Musa telah berkata:
Hormatilah ayahmu dan ibumu! dan: Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. 11 Tetapi kamu
berkata: Kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya: Apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk
pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban--yaitu
persembahan kepada Allah--, 12 maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatupun untuk bapanya atau
ibunya. 13 Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan
tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan
banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan.” 14 Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka: ”Kamu semua, dengarlah kepada-Ku dan camkanlah.
15
Apapun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak
dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya.” 16 (Barangsiapa bertelinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar!) 17 Sesudah
Ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang
banyak, murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya tentang
arti perumpamaan itu. 18 Maka jawab-Nya: ”Apakah kamu
juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu
bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, 19 karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang
di jamban?” Dengan demikian Ia menyatakan semua makanan halal. 20 Kata-Nya lagi: ”Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, 21 sebab dari dalam,
dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan,
pencurian, pembunuhan, 22 perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan,
kebebalan. 23 Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam
dan menajiskan orang.” 24 Lalu Yesus berangkat dari situ
dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah
dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangan-Nya tidak dapat dirahasiakan. 25 Malah

seorang ibu, yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang Dia, lalu datang dan tersungkur di depan kaki-Nya. 26 Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. 27 Lalu Yesus berkata
kepadanya: ”Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak
dan melemparkannya kepada anjing.” 28 Tetapi perempuan
itu menjawab: ”Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anakanak.” 29 Maka kata Yesus kepada perempuan itu: ”Karena
kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah
keluar dari anakmu.” 30 Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur,
sedang setan itu sudah keluar. 31 Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi
ke danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. 32 Di
situ orang membawa kepada-Nya seorang yang tuli dan
yang gagap dan memohon kepada-Nya, supaya Ia meletakkan tangan-Nya atas orang itu. 33 Dan sesudah Yesus
memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Ia memasukkan jari-Nya ke telinga orang itu, lalu
Ia meludah dan meraba lidah orang itu. 34 Kemudian sambil menengadah ke langit Yesus menarik nafas dan berkata
kepadanya: ”Efata!”, artinya: Terbukalah! 35 Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. 36 Yesus
berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceriterakannya kepada siapapun juga. Tetapi
makin dilarang-Nya mereka, makin luas mereka memberitakannya. 37 Mereka takjub dan tercengang dan berkata:
”Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikanNya mendengar, yang bisu dijadikan-Nya berkata-kata.”
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Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata:
2
”Hati-Ku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan mereka tidak mempunyai makanan. 3 Dan jika mereka Kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh.” 4 Muridmurid-Nya menjawab: ”Bagaimana di tempat yang sunyi
ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?”
5
Yesus bertanya kepada mereka: ”Berapa roti ada padamu?” Jawab mereka: ”Tujuh.” 6 Lalu Ia menyuruh orang
banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya
dan memberikannya kepada murid-murid-Nya untuk dibagibagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. 7 Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, Ia menyuruh supaya ikan
itu juga dibagi-bagikan. 8 Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan
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roti yang sisa, sebanyak tujuh bakul. 9 Mereka itu ada beritahukan kepada siapapun tentang Dia. 31 Kemudian
kira-kira empat ribu orang. Lalu Yesus menyuruh mereka mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, bahwa Anak
pulang. 10 Ia segera naik ke perahu dengan murid-murid- Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan diNya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. 11 Lalu muncu- tolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. rat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. 32 Hal
Untuk mencobai Dia mereka meminta dari pada-Nya su- ini dikatakan-Nya dengan terus terang. Tetapi Petrus
atu tanda dari sorga. 12 Maka mengeluhlah Ia dalam hati- menarik Yesus ke samping dan menegor Dia. 33 Maka
Nya dan berkata: ”Mengapa angkatan ini meminta tanda? berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridAku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan Nya Ia memarahi Petrus, kata-Nya: ”Enyahlah Iblis, seini sekali-kali tidak akan diberi tanda.” 13 Ia meninggalkan bab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
mereka; Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. melainkan apa yang dipikirkan manusia.” 34 Lalu Yesus
14
Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa memanggil orang banyak dan murid-murid-Nya dan berroti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam per- kata kepada mereka: ”Setiap orang yang mau mengikut
ahu. 15 Lalu Yesus memperingatkan mereka, kata-Nya: Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan
”Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi mengikut Aku. 35 Karena siapa yang mau menyelamatkan
dan ragi Herodes.” 16 Maka mereka berpikir-pikir dan seo- nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangrang berkata kepada yang lain: ”Itu dikatakan-Nya karena siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Inkita tidak mempunyai roti.” 17 Dan ketika Yesus mengeta- jil, ia akan menyelamatkannya. 36 Apa gunanya seorang
hui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata: ”Meng- memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya.
apa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum 37 Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti
jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah ha- nyawanya? 38 Sebab barangsiapa malu karena Aku dan katimu? 18 Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu meli- rena perkataan-Ku di tengah-tengah angkatan yang tidak
hat dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu men- setia dan berdosa ini, Anak Manusiapun akan malu kadengar? Tidakkah kamu ingat lagi, 19 pada waktu Aku rena orang itu apabila Ia datang kelak dalam kemuliaan
memecah-mecahkan lima roti untuk lima ribu orang itu, Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat kudus.”
berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?” Jawab mereka: ”Dua belas bakul.” 20 ”Dan pada
Kata-Nya lagi kepada mereka: ”Aku berkata kepawaktu tujuh roti untuk empat ribu orang itu, berapa bakul
damu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini
penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?” Jawab
ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa
mereka: ”Tujuh bakul.” 21 Lalu kata-Nya kepada mereka:
Kerajaan Allah telah datang dengan kuasa.” 2 Enam hari
22
”Masihkah kamu belum mengerti?” Kemudian tibalah
kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes
Yesus dan murid-murid-Nya di Betsaida. Di situ orang
dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gumembawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memonung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu
hon kepada-Nya, supaya Ia menjamah dia. 23 Yesus memeYesus berubah rupa di depan mata mereka, 3 dan pakaiangang tangan orang buta itu dan membawa dia ke luar kamNya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorangpun
pung. Lalu Ia meludahi mata orang itu dan meletakkan
di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu.
tangan-Nya atasnya, dan bertanya: ”Sudahkah kaulihat 4
Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan
sesuatu?” 24 Orang itu memandang ke depan, lalu berkata:
Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. 5 Kata
”Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan,
Petrus kepada Yesus: ”Rabi, betapa bahagianya kami bertetapi tampaknya seperti pohon-pohon.” 25 Yesus meletakkan
ada di tempat ini. Baiklah kami dirikan tiga kemah, satu
lagi tangan-Nya pada mata orang itu, maka orang itu
untuk Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia.” 6 Ia
sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia
berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikadapat melihat segala sesuatu dengan jelas. 26 Sesudah itu
takannya, karena mereka sangat ketakutan. 7 Maka dataYesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata:
nglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu
”Jangan masuk ke kampung!” 27 Kemudian Yesus beserta
terdengar suara: ”Inilah Anak yang Kukasihi, dengarkamurid-murid-Nya berangkat ke kampung-kampung di senlah Dia.” 8 Dan sekonyong-konyong waktu mereka memankitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Ia bertanya kepada
dang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorangpun
murid-murid-Nya, kata-Nya: ”Kata orang, siapakah Aku
lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. 9 Pada
ini?” 28 Jawab mereka: ”Ada yang mengatakan: Yohanes
waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kePembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia, ada pula
pada mereka, supaya mereka jangan menceriterakan keyang mengatakan: seorang dari para nabi.” 29 Ia bertanya
pada seorangpun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum
kepada mereka: ”Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?”
Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. 10 Mereka
Maka jawab Petrus: ”Engkau adalah Mesias!” 30 Lalu Yememegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara
sus melarang mereka dengan keras supaya jangan memmereka apa yang dimaksud dengan ”bangkit dari antara
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orang mati.” 11 Lalu mereka bertanya kepada-Nya: ”Mengapa ahli-ahli Taurat berkata, bahwa Elia harus datang dahulu?” 12 Jawab Yesus: ”Memang Elia akan datang dahulu
dan memulihkan segala sesuatu. Hanya, bagaimanakah
dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa
Ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? 13 Tetapi
Aku berkata kepadamu: Memang Elia sudah datang dan
orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia.” 14 Ketika Yesus,
Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid
lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni muridmurid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. 15 Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan
bergegas menyambut Dia. 16 Lalu Yesus bertanya kepada
mereka: ”Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?”
17
Kata seorang dari orang banyak itu: ”Guru, anakku ini
kubawa kepada-Mu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. 18 Dan setiap kali roh itu menyerang dia,
roh itu membantingkannya ke tanah; lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang.
Aku sudah meminta kepada murid-murid-Mu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat.” 19 Maka
kata Yesus kepada mereka: ”Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi Aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi Aku harus sabar terhadap
kamu? Bawalah anak itu ke mari!” 20 Lalu mereka membawanya kepada-Nya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak
itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. 21 Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu: ”Sudah berapa lama ia mengalami ini?” Jawabnya: ”Sejak
masa kecilnya. 22 Dan seringkali roh itu menyeretnya ke
dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya.
Sebab itu jika Engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah
kami dan kasihanilah kami.” 23 Jawab Yesus: ”Katamu:
jika Engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang
yang percaya!” 24 Segera ayah anak itu berteriak: ”Aku
percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini!” 25 Ketika
Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun,
Ia menegor roh jahat itu dengan keras, kata-Nya: ”Hai
kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli,
Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari pada anak ini
dan jangan memasukinya lagi!” 26 Lalu keluarlah roh itu
sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati,
sehingga banyak orang yang berkata: ”Ia sudah mati.”
27
Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. 28 Ketika Yesus sudah di rumah, dan murid-murid-Nya sendirian dengan Dia,
bertanyalah mereka: ”Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?” 29 Jawab-Nya kepada mereka: ”Jenis ini tidak
dapat diusir kecuali dengan berdoa.” 30 Yesus dan muridmurid-Nya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan

Yesus tidak mau hal itu diketahui orang; 31 sebab Ia sedang
mengajar murid-murid-Nya. Ia berkata kepada mereka:
”Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan tiga hari sesudah Ia dibunuh Ia akan bangkit.” 32 Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadaNya. 33 Kemudian tibalah Yesus dan murid-murid-Nya
di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-murid-Nya: ”Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?” 34 Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa
yang terbesar di antara mereka. 35 Lalu Yesus duduk dan
memanggil kedua belas murid itu. Kata-Nya kepada mereka: ”Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya.” 36 Maka Yesus mengambil seorang
anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka,
kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka: 37 ”Barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini
dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. Dan barangsiapa
menyambut Aku, bukan Aku yang disambutnya, tetapi
Dia yang mengutus Aku.” 38 Kata Yohanes kepada Yesus:
”Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita.” 39 Tetapi kata Yesus: ”Jangan kamu cegah dia! Sebab tidak seorangpun yang telah
mengadakan mujizat demi nama-Ku, dapat seketika itu
juga mengumpat Aku. 40 Barangsiapa tidak melawan kita,
ia ada di pihak kita. 41 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa memberi kamu minum secangkir air
oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan
kehilangan upahnya.” 42 ”Barangsiapa menyesatkan salah
satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya
lalu ia dibuang ke dalam laut. 43 Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau
masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung dari pada
dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke
dalam api yang tak terpadamkan; 44 (di tempat itu ulatnya
tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam.) 45 Dan
jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang,
dari pada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka; 46 (di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan
apinya tidak akan padam.) 47 Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam Kerajaan Allah dengan bermata satu dari
pada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka,
48
di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. 49 Karena setiap orang akan digarami dengan api.
50
Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah
kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu
hidup berdamai yang seorang dengan yang lain.”
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10Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke
daerah seberang sungai Yordan dan di situpun orang banyak datang mengerumuni Dia; dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. 2 Maka datanglah orang-orang Farisi,
dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepada-Nya:
”Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan isterinya?” 3 Tetapi jawab-Nya kepada mereka: ”Apa perintah
Musa kepada kamu?” 4 Jawab mereka: ”Musa memberi
izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai.”
5
Lalu kata Yesus kepada mereka: ”Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. 6 Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, 7 sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 8 sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. 9 Karena itu,
apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan
manusia.” 10 Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid
itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. 11 Lalu
kata-Nya kepada mereka: ”Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu. 12 Dan jika si isteri
menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia
berbuat zinah.” 13 Lalu orang membawa anak-anak kecil
kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka; akan tetapi
murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu. 14 Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka: ”Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan
menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah. 15 Aku berkata
kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut
Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan
masuk ke dalamnya.” 16 Lalu Ia memeluk anak-anak itu
dan sambil meletakkan tangan-Nya atas mereka Ia memberkati mereka. 17 Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanan-Nya, datanglah seorang berlari-lari
mendapatkan Dia dan sambil bertelut di hadapan-Nya
ia bertanya: ”Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?” 18 Jawab Yesus: ”Mengapa kaukatakan Aku baik? Tak seorangpun
yang baik selain dari pada Allah saja. 19 Engkau tentu
mengetahui segala perintah Allah: Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi
dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu
dan ibumu!” 20 Lalu kata orang itu kepada-Nya: ”Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku.” 21 Tetapi
Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu
berkata kepadanya: ”Hanya satu lagi kekuranganmu: pergilah, juallah apa yang kaumiliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta
di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku.”
22
Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi
dengan sedih, sebab banyak hartanya. 23 Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya di sekeliling-Nya dan berkata
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kepada mereka: ”Alangkah sukarnya orang yang beruang
masuk ke dalam Kerajaan Allah.” 24 Murid-murid-Nya tercengang mendengar perkataan-Nya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi: ”Anak-anak-Ku, alangkah sukarnya masuk ke dalam Kerajaan Allah. 25 Lebih mudah seekor unta
melewati lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke
dalam Kerajaan Allah.” 26 Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain: ”Jika demikian, siapakah
yang dapat diselamatkan?” 27 Yesus memandang mereka
dan berkata: ”Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu
adalah mungkin bagi Allah.” 28 Berkatalah Petrus kepada
Yesus: ”Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan
mengikut Engkau!” 29 Jawab Yesus: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan
karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki
atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, anakanaknya atau ladangnya, 30 orang itu sekarang pada masa
ini juga akan menerima kembali seratus kali lipat: rumah,
saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada
zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. 31 Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi
yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu.” 32 Yesus dan murid-murid-Nya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Muridmurid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus
memanggil kedua belas murid-Nya dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas diriNya, 33 kata-Nya: ”Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan
Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala
dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada
bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, 34 dan Ia akan
diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah tiga hari Ia akan bangkit.” 35 Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata
kepada-Nya: ”Guru, kami harap supaya Engkau kiranya
mengabulkan suatu permintaan kami!” 36 Jawab-Nya kepada mereka: ”Apa yang kamu kehendaki Aku perbuat
bagimu?” 37 Lalu kata mereka: ”Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu.”
38
Tetapi kata Yesus kepada mereka: ”Kamu tidak tahu
apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan
yang harus Kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang
harus Kuterima?” 39 Jawab mereka: ”Kami dapat.” Yesus berkata kepada mereka: ”Memang, kamu akan meminum cawan yang harus Kuminum dan akan dibaptis
dengan baptisan yang harus Kuterima. 40 Tetapi hal duduk di sebelah kanan-Ku atau di sebelah kiri-Ku, Aku
tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada
orang-orang bagi siapa itu telah disediakan.” 41 Mendengar
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itu kesepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. 42 Tetapi Yesus memanggil mereka
lalu berkata: ”Kamu tahu, bahwa mereka yang disebut
pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan
tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. 43 Tidaklah demikian
di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, 44 dan barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu,
hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. 45 Karena
Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya
menjadi tebusan bagi banyak orang.” 46 Lalu tibalah Yesus
dan murid-murid-Nya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar
dari Yerikho, bersama-sama dengan murid-murid-Nya dan
orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47 Ketika didengarnya, bahwa itu
adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru: ”Yesus,
Anak Daud, kasihanilah aku!” 48 Banyak orang menegornya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru:
”Anak Daud, kasihanilah aku!” 49 Lalu Yesus berhenti dan
berkata: ”Panggillah dia!” Mereka memanggil orang buta
itu dan berkata kepadanya: ”Kuatkan hatimu, berdirilah,
Ia memanggil engkau.” 50 Lalu ia menanggalkan jubahnya,
ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51 Tanya
Yesus kepadanya: ”Apa yang kaukehendaki supaya Aku
perbuat bagimu?” Jawab orang buta itu: ”Rabuni, supaya aku dapat melihat!” 52 Lalu kata Yesus kepadanya:
”Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau!” Pada
saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam
perjalanan-Nya.
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Ketika Yesus dan murid-murid-Nya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang murid-Nya 2 dengan
pesan: ”Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada
waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan
seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah ke
mari. 3 Dan jika ada orang mengatakan kepadamu: Mengapa kamu lakukan itu, jawablah: Tuhan memerlukannya.
Ia akan segera mengembalikannya ke sini.” 4 Merekapun
pergi, dan menemukan seekor keledai muda tertambat di
depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya.
5
Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada
mereka: ”Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?”
6
Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. 7 Lalu
mereka membawa keledai itu kepada Yesus, dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke
atasnya. 8 Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting
hijau yang mereka ambil dari ladang. 9 Orang-orang yang

berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru: ”Hosana! Diberkatilah Dia yang datang
dalam nama Tuhan, 10 diberkatilah Kerajaan yang datang,
Kerajaan bapak kita Daud, hosana di tempat yang maha
tinggi!” 11 Sesampainya di Yerusalem Ia masuk ke Bait
Allah. Di sana Ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari
sudah hampir malam Ia keluar ke Betania bersama dengan kedua belas murid-Nya. 12 Keesokan harinya sesudah Yesus dan kedua belas murid-Nya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. 13 Dan dari jauh Ia melihat
pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk
melihat kalau-kalau Ia mendapat apa-apa pada pohon itu.
Tetapi waktu Ia tiba di situ, Ia tidak mendapat apa-apa
selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah
ara. 14 Maka kata-Nya kepada pohon itu: ”Jangan lagi
seorangpun makan buahmu selama-lamanya!” Dan muridmurid-Nyapun mendengarnya. 15 Lalu tibalah Yesus dan
murid-murid-Nya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke
Bait Allah, mulailah Ia mengusir orang-orang yang berjual
beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan
bangku-bangku pedagang merpati dibalikkan-Nya, 16 dan
Ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang
melintasi halaman Bait Allah. 17 Lalu Ia mengajar mereka, kata-Nya: ”Bukankah ada tertulis: Rumah-Ku akan
disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini
telah menjadikannya sarang penyamun!” 18 Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa
itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan Dia, sebab mereka takut kepada-Nya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajaran-Nya. 19 Menjelang malam
mereka keluar lagi dari kota. 20 Pagi-pagi ketika Yesus dan
murid-murid-Nya lewat, mereka melihat pohon ara tadi
sudah kering sampai ke akar-akarnya. 21 Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata
kepada Yesus: ”Rabi, lihatlah, pohon ara yang Kaukutuk itu sudah kering.” 22 Yesus menjawab mereka: ”Percayalah kepada Allah! 23 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa berkata kepada gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut! asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya.
24
Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu
minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 25 Dan
jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni
kesalahan-kesalahanmu.” 26 (Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan
mengampuni kesalahan-kesalahanmu.) 27 Lalu Yesus dan
murid-murid-Nya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus
berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepada-Nya
imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, 28 dan
bertanya kepada-Nya: ”Dengan kuasa manakah Engkau
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melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan
kuasa itu kepada-Mu, sehingga Engkau melakukan hal-hal
itu?” 29 Jawab Yesus kepada mereka: ”Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah Aku jawabnya, maka Aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa
manakah Aku melakukan hal-hal itu. 30 Baptisan Yohanes
itu, dari sorga atau dari manusia? Berikanlah Aku jawabnya!” 31 Mereka memperbincangkannya di antara mereka,
dan berkata: ”Jikalau kita katakan: Dari sorga, Ia akan
berkata: Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya
kepadanya? 32 Tetapi, masakan kita katakan: Dari manusia!” Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena
semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. 33 Lalu mereka menjawab Yesus: ”Kami tidak
tahu.” Maka kata Yesus kepada mereka: ”Jika demikian,
Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu.”
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”Guru, kami tahu, Engkau adalah seorang yang jujur, dan
Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau
tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar
jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?” 15 Tetapi Yesus mengetahui
kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka: ”Mengapa kamu mencobai Aku? Bawalah ke mari suatu dinar
supaya Kulihat!” 16 Lalu mereka bawa. Maka Ia bertanya
kepada mereka: ”Gambar dan tulisan siapakah ini?” Jawab mereka: ”Gambar dan tulisan Kaisar.” 17 Lalu kata Yesus kepada mereka: ”Berikanlah kepada Kaisar apa yang
wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa
yang wajib kamu berikan kepada Allah!” Mereka sangat
heran mendengar Dia. 18 Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, yang berpendapat, bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada-Nya: 19 ”Guru, Musa
menuliskan perintah ini untuk kita: Jika seorang, yang
mempunyai saudara laki-laki, mati dengan meninggalkan
Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam
seorang isteri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaraperumpamaan: ”Adalah seorang membuka kebun anggur
nya harus kawin dengan isterinya itu dan membangkitkan
dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lobang
keturunan bagi saudaranya itu. 20 Adalah tujuh orang bertempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kesaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan
mudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap
dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. 21 Lalu
lalu berangkat ke negeri lain. 2 Dan ketika sudah tiba muyang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak
simnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarapmeninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang kepenggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun
tiga. 22 Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meitu dari mereka. 3 Tetapi mereka menangkap hamba itu
ninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka sedan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan
mua, perempuan itupun mati. 23 Pada hari kebangkitan,
hampa. 4 Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain
bilamana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami
kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka keperempuan
itu? Sebab ketujuhnya telah beristerikan dia.”
palanya dan sangat mereka permalukan. 5 Lalu ia menyu- 24
Jawab Yesus kepada mereka: ”Kamu sesat, justru karuh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka burena kamu tidak mengerti Kitab Suci maupun kuasa Allah.
nuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul 25
Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati,
dan ada yang mereka bunuh. 6 Sekarang tinggal hanya
orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hisatu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh
dup seperti malaikat di sorga. 26 Dan juga tentang bangdia kepada mereka, katanya: Anakku akan mereka segani.
kitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam ki7
Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada
tab Musa, dalam ceritera tentang semak duri, bagaimana
yang lain: Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka
bunyi
firman Allah kepadanya: Akulah Allah Abraham,
warisan ini menjadi milik kita. 8 Mereka menangkapnya
Allah Ishak dan Allah Yakub? 27 Ia bukanlah Allah orang
dan membunuhnya, lalu melemparkannya ke luar kebun
mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar
anggur itu. 9 Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan
sesat!” 28 Lalu seorang ahli Taurat, yang mendengar Yesus
kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan
dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu, bahwa
penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun angYesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu,
10
gur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu
datang kepada-Nya dan bertanya: ”Hukum manakah yang
membaca nas ini: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang
paling utama?” 29 Jawab Yesus: ”Hukum yang terutama ia11
bangunan telah menjadi batu penjuru:
hal itu terjadi
lah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan
dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.”
itu esa. 30 Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap ha12
Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena
timu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal
mereka tahu, bahwa merekalah yang dimaksudkan-Nya
budimu dan dengan segenap kekuatanmu. 31 Dan hukum
dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada
yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti diorang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan Dia.
rimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari
13
Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian
pada kedua hukum ini.” 32 Lalu kata ahli Taurat itu kepada
kepada Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertaYesus: ”Tepat sekali, Guru, benar kata-Mu itu, bahwa Dia
nyaan. 14 Orang-orang itu datang dan berkata kepada-Nya:
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esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. 33 Memang
mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap
pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari pada semua korban bakaran dan korban
sembelihan.” 34 Yesus melihat, bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya: ”Engkau tidak
jauh dari Kerajaan Allah!” Dan seorangpun tidak berani
lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. 35 Pada suatu kali
ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata: ”Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan, bahwa Mesias
adalah anak Daud? 36 Daud sendiri oleh pimpinan Roh
Kudus berkata: Tuhan telah berfirman kepada Tuanku:
duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai musuh-musuh-Mu
Kutaruh di bawah kaki-Mu. 37 Daud sendiri menyebut Dia
Tuannya, bagaimana mungkin Ia anaknya pula?” Orang
banyak yang besar jumlahnya mendengarkan Dia dengan
penuh minat. 38 Dalam pengajaran-Nya Yesus berkata:
”Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalanjalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, 39 yang suka duduk di tempat terdepan di
rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan,
40
yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat.”
41
Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya
memberi jumlah yang besar. 42 Lalu datanglah seorang
janda yang miskin dan ia memasukkan dua peser, yaitu
satu duit. 43 Maka dipanggil-Nya murid-murid-Nya dan
berkata kepada mereka: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada
semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. 44 Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya,
semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya.”
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Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang muridNya berkata kepada-Nya: ”Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung
itu!” 2 Lalu Yesus berkata kepadanya: ”Kaulihat gedunggedung yang hebat ini? Tidak satu batupun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan.” 3 Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun,
berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes
dan Andreas bertanya sendirian kepada-Nya: 4 ”Katakanlah
kepada kami, bilamanakah itu akan terjadi, dan apakah
tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya.” 5 Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka: ”Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu! 6 Akan datang banyak orang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah dia, dan mereka akan
menyesatkan banyak orang. 7 Dan apabila kamu mende-

ngar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu
belum kesudahannya. 8 Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. 9 Tetapi kamu ini, hati-hatilah! Kamu
akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan
dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke
muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena Aku, sebagai kesaksian bagi mereka. 10 Tetapi Injil harus diberitakan
dahulu kepada semua bangsa. 11 Dan jika kamu digiring
dan diserahkan, janganlah kamu kuatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu
yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. 12 Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak
akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. 13 Kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada
kesudahannya ia akan selamat.” 14 ”Apabila kamu melihat
Pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya-para pembaca hendaklah memperhatikannya--maka orangorang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.
15
Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari
rumahnya, 16 dan orang yang sedang di ladang janganlah
ia kembali untuk mengambil pakaiannya. 17 Celakalah ibuibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada
masa itu. 18 Berdoalah, supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. 19 Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal
dunia, yang diciptakan Allah, sampai sekarang dan yang
tidak akan terjadi lagi. 20 Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak
akan ada yang selamat; akan tetapi oleh karena orangorang pilihan yang telah dipilih-Nya, Tuhan mempersingkat waktunya. 21 Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau: Lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. 22 Sebab Mesiasmesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat
dengan maksud, sekiranya mungkin, menyesatkan orangorang pilihan. 23 Hati-hatilah kamu! Aku sudah terlebih
dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu.” 24 ”Tetapi
pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi
gelap dan bulan tidak bercahaya 25 dan bintang-bintang
akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan
goncang. 26 Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan
dan kemuliaan-Nya. 27 Dan pada waktu itupun Ia akan
menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru
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bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. 28 Tariklah
pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila
ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu
tahu, bahwa musim panas sudah dekat. 29 Demikian juga,
jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. 30 Aku berkata
kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu,
sebelum semuanya itu terjadi. 31 Langit dan bumi akan
berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu. 32 Tetapi
tentang hari atau saat itu tidak seorangpun yang tahu,
malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa saja.” 33 ”Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah waktunya tiba. 34 Dan
halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya,
dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga.
35
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilamanakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau
tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta,
36
supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. 37 Apa yang Kukatakan kepada kamu,
Kukatakan kepada semua orang: berjaga-jagalah!”
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Hari raya Paskah dan hari raya Roti Tidak Beragi
akan mulai dua hari lagi. Imam-imam kepala dan ahliahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, 2 sebab mereka berkata:
”Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat.” 3 Ketika Yesus berada di Betania,
di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya.
Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya
minyak itu ke atas kepala Yesus. 4 Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain: ”Untuk
apa pemborosan minyak narwastu ini? 5 Sebab minyak ini
dapat dijual tiga ratus dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin.” Lalu mereka memarahi
perempuan itu. 6 Tetapi Yesus berkata: ”Biarkanlah dia.
Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik pada-Ku. 7 Karena orang-orang
miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka, bilamana kamu menghendakinya, tetapi Aku tidak
akan selalu bersama-sama kamu. 8 Ia telah melakukan apa
yang dapat dilakukannya. Tubuh-Ku telah diminyakinya
sebagai persiapan untuk penguburan-Ku. 9 Aku berkata
kepadamu: Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan
di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut
juga untuk mengingat dia.” 10 Lalu pergilah Yudas Iskariot,
salah seorang dari kedua belas murid itu, kepada imamimam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus
kepada mereka. 11 Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang ke-
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padanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. 12 Pada hari pertama dari hari
raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih
domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepada-Nya:
”Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk
mempersiapkan perjamuan Paskah bagi-Mu?” 13 Lalu Ia
menyuruh dua orang murid-Nya dengan pesan: ”Pergilah
ke kota; di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang
membawa kendi berisi air. Ikutilah dia 14 dan katakanlah
kepada pemilik rumah yang dimasukinya: Pesan Guru: di
manakah ruangan yang disediakan bagi-Ku untuk makan
Paskah bersama-sama dengan murid-murid-Ku? 15 Lalu
orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas
yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Di situlah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita!” 16 Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. 17 Setelah hari malam, datanglah Yesus
bersama-sama dengan kedua belas murid itu. 18 Ketika
mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata:
”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara
kamu akan menyerahkan Aku, yaitu dia yang makan dengan Aku.” 19 Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi
seorang berkata kepada-Nya: ”Bukan aku, ya Tuhan?”
20
Ia menjawab: ”Orang itu ialah salah seorang dari kamu
yang dua belas ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam
satu pinggan dengan Aku. 21 Anak Manusia memang akan
pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, akan
tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan.” 22 Dan ketika Yesus dan murid-murid-Nya
sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata: ”Ambillah, inilah tubuh-Ku.” 23 Sesudah
itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum
dari cawan itu. 24 Dan Ia berkata kepada mereka: ”Inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi
banyak orang. 25 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya
Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai
pada hari Aku meminumnya, yaitu yang baru, dalam Kerajaan Allah.” 26 Sesudah mereka menyanyikan nyanyian
pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. 27 Lalu Yesus
berkata kepada mereka: ”Kamu semua akan tergoncang
imanmu. Sebab ada tertulis: Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. 28 Akan
tetapi sesudah Aku bangkit, Aku akan mendahului kamu
ke Galilea.” 29 Kata Petrus kepada-Nya: ”Biarpun mereka
semua tergoncang imannya, aku tidak.” 30 Lalu kata Yesus kepadanya: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok
dua kali, engkau telah menyangkal Aku tiga kali.” 31 Tetapi
dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata: ”Seka-
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lipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku takkan
menyangkal Engkau.” Semua yang lainpun berkata demikian juga. 32 Lalu sampailah Yesus dan murid-murid-Nya
ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-murid-Nya: ”Duduklah di sini, sementara Aku
berdoa.” 33 Dan Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes
serta-Nya. Ia sangat takut dan gentar, 34 lalu kata-Nya kepada mereka: ”Hati-Ku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah.” 35 Ia maju
sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya, sekiranya mungkin, saat itu lalu dari pada-Nya. 36 Kata-Nya:
”Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, ambillah cawan ini dari pada-Ku, tetapi janganlah apa yang
Aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki.”
37
Setelah itu Ia datang kembali, dan mendapati ketiganya
sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus: ”Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjagajaga satu jam? 38 Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya
kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan; roh memang penurut, tetapi daging lemah.” 39 Lalu Ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. 40 Dan ketika Ia kembali pula,
Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus
mereka berikan kepada-Nya. 41 Kemudian Ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka: ”Tidurlah
sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba,
lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang
berdosa. 42 Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan Aku sudah dekat.” 43 Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari kedua belas
murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang
membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam
kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. 44 Orang yang menyerahkan Dia telah memberitahukan tanda ini kepada
mereka: ”Orang yang akan kucium, itulah Dia, tangkaplah Dia dan bawalah Dia dengan selamat.” 45 Dan ketika
ia sampai di situ ia segera maju mendapatkan Yesus dan
berkata: ”Rabi,” lalu mencium Dia. 46 Maka mereka memegang Yesus dan menangkap-Nya. 47 Salah seorang dari
mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba Imam Besar sehingga putus telinganya. 48 Kata Yesus kepada mereka: ”Sangkamu Aku
ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang
dan pentung untuk menangkap Aku? 49 Padahal tiap-tiap
hari Aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di Bait
Allah, dan kamu tidak menangkap Aku. Tetapi haruslah
digenapi yang tertulis dalam Kitab Suci.” 50 Lalu semua
murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri. 51 Ada
seorang muda, yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti Dia.
Mereka hendak menangkapnya, 52 tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. 53 Kemudian Yesus dibawa menghadap Imam Besar. Lalu semua imam kepala,
tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. 54 Dan Petrus

mengikuti Dia dari jauh, sampai ke dalam halaman Imam
Besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal
sambil berdiang dekat api. 55 Imam-imam kepala, malah
seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya Ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak
memperolehnya. 56 Banyak juga orang yang mengucapkan
kesaksian palsu terhadap Dia, tetapi kesaksian-kesaksian
itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. 57 Lalu beberapa orang naik saksi melawan Dia dengan tuduhan
palsu ini: 58 ”Kami sudah mendengar orang ini berkata:
Aku akan merubuhkan Bait Suci buatan tangan manusia
ini dan dalam tiga hari akan Kudirikan yang lain, yang
bukan buatan tangan manusia.” 59 Dalam hal inipun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain.
60
Maka Imam Besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya: ”Tidakkah
Engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi
ini terhadap Engkau?” 61 Tetapi Ia tetap diam dan tidak
menjawab apa-apa. Imam Besar itu bertanya kepada-Nya
sekali lagi, katanya: ”Apakah Engkau Mesias, Anak dari
Yang Terpuji?” 62 Jawab Yesus: ”Akulah Dia, dan kamu
akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang
Mahakuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit.” 63 Maka Imam Besar itu mengoyakkan pakaiannya
dan berkata: ”Untuk apa kita perlu saksi lagi? 64 Kamu
sudah mendengar hujat-Nya terhadap Allah. Bagaimana
pendapat kamu?” Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan, bahwa Dia harus dihukum mati. 65 Lalu mulailah
beberapa orang meludahi Dia dan menutupi muka-Nya
dan meninju-Nya sambil berkata kepada-Nya: ”Hai nabi,
cobalah terka!” Malah para pengawalpun memukul Dia.
66
Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman.
Lalu datanglah seorang hamba perempuan Imam Besar,
67
dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiang, ia menatap mukanya dan berkata: ”Engkau juga
selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu.”
68
Tetapi ia menyangkalnya dan berkata: ”Aku tidak tahu
dan tidak mengerti apa yang engkau maksud.” Lalu ia
pergi ke serambi muka (dan berkokoklah ayam). 69 Ketika
hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia
pula kepada orang-orang yang ada di situ: ”Orang ini adalah salah seorang dari mereka.” 70 Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada
di situ berkata juga kepada Petrus: ”Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea!”
71
Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah: ”Aku
tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini!” 72 Dan pada
saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka
teringatlah Petrus, bahwa Yesus telah berkata kepadanya:
”Sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal Aku tiga kali.” Lalu menangislah ia tersedu-sedu.

15

Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua
dan ahli-ahli Taurat dan seluruh Mahkamah Agama su-
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dah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu disebut pada tulisan yang terpasang di situ: ”Raja orang
membawa-Nya dan menyerahkan-Nya kepada Pilatus. 2 Pilatus
Yahudi”. 27 Bersama dengan Dia disalibkan dua orang pebertanya kepada-Nya: ”Engkaukah raja orang Yahudi?” nyamun, seorang di sebelah kanan-Nya dan seorang di seJawab Yesus: ”Engkau sendiri mengatakannya.” 3 Lalu imam-belah kiri-Nya. 28 (Demikian genaplah nas Alkitab yang
imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Dia. berbunyi: ”Ia akan terhitung di antara orang-orang dur4
Pilatus bertanya pula kepada-Nya, katanya: ”Tidakkah haka.”) 29 Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia,
Engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tu- dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata: ”Hai
duhan mereka terhadap Engkau!” 5 Tetapi Yesus sama se- Engkau yang mau merubuhkan Bait Suci dan mau membakali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. ngunnya kembali dalam tiga hari, 30 turunlah dari salib itu
6
Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang dan selamatkan diri-Mu!” 31 Demikian juga imam-imam kehukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permin- pala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia di
taan orang banyak. 7 Dan pada waktu itu adalah seorang antara mereka sendiri dan mereka berkata: ”Orang lain
yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama be- Ia selamatkan, tetapi diri-Nya sendiri tidak dapat Ia selaberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah mela- matkan! 32 Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib
kukan pembunuhan dalam pemberontakan. 8 Maka data- itu, supaya kita lihat dan percaya.” Bahkan kedua orang
nglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebia- yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencela Dia
saan itu diikuti juga. 9 Pilatus menjawab mereka dan ber- juga. 33 Pada jam dua belas, kegelapan meliputi seluruh
tanya: ”Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan daerah itu dan berlangsung sampai jam tiga. 34 Dan pada
raja orang Yahudi ini?” 10 Ia memang mengetahui, bahwa jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: ”Eloi,
imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Eloi, lama sabakhtani?”, yang berarti: Allahku, Allahku,
11
Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak un- mengapa Engkau meninggalkan Aku? 35 Mendengar itu,
tuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi beberapa orang yang berdiri di situ berkata: ”Lihat, Ia
mereka. 12 Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya ke- memanggil Elia.” 36 Maka datanglah seorang dengan bupada mereka: ”Jika begitu, apakah yang harus kuper- nga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam lalu
buat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yeini?” 13 Maka mereka berteriak lagi, katanya: ”Salibka- sus minum serta berkata: ”Baiklah kita tunggu dan menlah Dia!” 14 Lalu Pilatus berkata kepada mereka: ”Te- lihat apakah Elia datang untuk menurunkan Dia.” 37 Lalu
tapi kejahatan apakah yang telah dilakukan-Nya?” Na- berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan
mun mereka makin keras berteriak: ”Salibkanlah Dia!” nyawa-Nya. 38 Ketika itu tabir Bait Suci terbelah dua dari
15
Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang atas sampai ke bawah. 39 Waktu kepala pasukan yang
banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Te- berdiri berhadapan dengan Dia melihat mati-Nya demitapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. kian, berkatalah ia: ”Sungguh, orang ini adalah Anak
16
Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam Allah!” 40 Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari
istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus
pasukan berkumpul. 17 Mereka mengenakan jubah ungu Muda dan Yoses, serta Salome. 41 Mereka semuanya tekepada-Nya, menganyam sebuah mahkota duri dan me- lah mengikut Yesus dan melayani-Nya waktu Ia di Galinaruhnya di atas kepala-Nya. 18 Kemudian mereka mu- lea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang
lai memberi hormat kepada-Nya, katanya: ”Salam, hai telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus.
raja orang Yahudi!” 19 Mereka memukul kepala-Nya de- 42 Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari
ngan buluh, dan meludahi-Nya dan berlutut menyembah- persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. 43 Karena itu YuNya. 20 Sesudah mengolok-olokkan Dia mereka menang- suf, orang Arimatea, seorang anggota Majelis Besar yang
galkan jubah ungu itu dari pada-Nya dan mengenakan terkemuka, yang juga menanti-nantikan Kerajaan Allah,
pula pakaian-Nya kepada-Nya. (15-20b) Kemudian Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta madibawa ke luar untuk disalibkan. 21 Pada waktu itu lewat yat Yesus. 44 Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus
seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Aleksan- sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertader dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang nya kepadanya apakah Yesus sudah mati. 45 Sesudah dideitu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. 22 Mereka ngarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan membemembawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang rikan mayat itu kepada Yusuf. 46 Yusufpun membeli kain
berarti: Tempat Tengkorak. 23 Lalu mereka memberi ang- lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib
gur bercampur mur kepada-Nya, tetapi Ia menolaknya. dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia mem24
Kemudian mereka menyalibkan Dia, lalu mereka mem- baringkan Dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit
bagi pakaian-Nya dengan membuang undi atasnya untuk batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kumenentukan bagian masing-masing. 25 Hari jam sembilan bur itu. 47 Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat
ketika Ia disalibkan. 26 Dan alasan mengapa Ia dihukum di mana Yesus dibaringkan.
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16Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah
untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. 2 Dan pagipagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. 3 Mereka berkata seorang kepada yang lain: ”Siapa yang akan menggulingkan
batu itu bagi kita dari pintu kubur?” 4 Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah, batu yang memang
sangat besar itu sudah terguling. 5 Lalu mereka masuk
ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang
memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Merekapun sangat terkejut, 6 tetapi orang muda itu berkata kepada mereka: ”Jangan takut! Kamu mencari Yesus orang
Nazaret, yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak
ada di sini. Lihat! Inilah tempat mereka membaringkan
Dia. 7 Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada muridmurid-Nya dan kepada Petrus: Ia mendahului kamu ke
Galilea; di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakan-Nya kepada kamu.” 8 Lalu mereka keluar
dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apaapa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat
mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan
teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-murid-Nya memberitakan dari Timur ke
Barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. 9 Setelah Yesus bangkit pagipagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan diri-Nya kepada Maria Magdalena. Dari padanya
Yesus pernah mengusir tujuh setan. 10 Lalu perempuan
itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu
mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. 11 Tetapi ketika mereka mendengar,
bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak
percaya. 12 Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa
yang lain kepada dua orang dari mereka, ketika keduanya
dalam perjalanan ke luar kota. 13 Lalu kembalilah mereka
dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain,
tetapi kepada merekapun teman-teman itu tidak percaya.
14
Akhirnya Ia menampakkan diri kepada kesebelas orang
itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka
tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia
sesudah kebangkitan-Nya. 15 Lalu Ia berkata kepada mereka: ”Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada
segala makhluk. 16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan
diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17 Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang
percaya: mereka akan mengusir setan-setan demi namaKu, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang
baru bagi mereka, 18 mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan
mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya atas
orang sakit, dan orang itu akan sembuh.” 19 Sesudah Tuhan

Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia
ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 20 Merekapun
pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan
turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tandatanda yang menyertainya.

Lukas

1Teofilus yang mulia, Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, 2 seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata
dan pelayan Firman. 3 Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya
dengan teratur bagimu, 4 supaya engkau dapat mengetahui,
bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh
benar. 5 Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang
imam yang bernama Zakharia dari rombongan Abia. Isterinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. 6 Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan
tidak bercacat. 7 Tetapi mereka tidak mempunyai anak,
sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. 8 Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya,
Zakharia melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan.
9
Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam Bait Suci dan membakar ukupan di
situ. 10 Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar
dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran
ukupan. 11 Maka tampaklah kepada Zakharia seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran
ukupan. 12 Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut.
13
Tetapi malaikat itu berkata kepadanya: ”Jangan takut,
hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet,
isterimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu
dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. 14 Engkau
akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang
akan bersukacita atas kelahirannya itu. 15 Sebab ia akan
besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh
Kudus mulai dari rahim ibunya; 16 ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka,
17
dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan
kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada
pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya.” 18 Lalu
kata Zakharia kepada malaikat itu: ”Bagaimanakah aku

tahu, bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan
isteriku sudah lanjut umurnya.” 19 Jawab malaikat itu kepadanya: ”Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku
telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk
menyampaikan kabar baik ini kepadamu. 20 Sesungguhnya
engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata
sampai kepada hari, di mana semuanya ini terjadi, karena
engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata
kebenarannya pada waktunya.” 21 Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakharia. Mereka menjadi heran,
bahwa ia begitu lama berada dalam Bait Suci. 22 Ketika
ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan
mengertilah mereka, bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam Bait Suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. 23 Ketika selesai jangka
waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. 24 Beberapa
lama kemudian Elisabet, isterinya, mengandung dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri, katanya: 25 ”Inilah
suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan
menghapuskan aibku di depan orang.” 26 Dalam bulan yang
keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah
kota di Galilea bernama Nazaret, 27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf
dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. 28 Ketika
malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: ”Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.” 29 Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. 30 Kata malaikat itu kepadanya: ”Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31 Sesungguhnya
engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang
anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. 32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak
Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya, 33 dan
Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.” 34 Kata Maria kepada malaikat itu: ”Bagaimana
hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?”
35
Jawab malaikat itu kepadanya: ”Roh Kudus akan turun
atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi
engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. 36 Dan sesungguhnya, Elisabet,
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sanakmu itu, iapun sedang mengandung seorang anak laki- ia berkata-kata dan memuji Allah. 65 Maka ketakutanlah
laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala perisdia, yang disebut mandul itu. 37 Sebab bagi Allah tidak tiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yuada yang mustahil.” 38 Kata Maria: ”Sesungguhnya aku ini dea. 66 Dan semua orang, yang mendengarnya, merenungadalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataa- kannya dan berkata: ”Menjadi apakah anak ini nanti?”
nmu itu.” Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 39 Beberapa Sebab tangan Tuhan menyertai dia. 67 Dan Zakharia, ayahwaktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung ber- nya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya:
jalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. 40 Di 68 ”Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umatsitu ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam ke- Nya dan membawa kelepasan baginya, 69 Ia menumbuhkan
pada Elisabet. 41 Dan ketika Elisabet mendengar salam sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan
Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Daud, hamba-Nya itu, 70 --seperti yang telah difirmankanElisabetpun penuh dengan Roh Kudus, 42 lalu berseru de- Nya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi-Nya yang kudusngan suara nyaring: ”Diberkatilah engkau di antara semua - 71 untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari
perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. 43 Siapakah tangan semua orang yang membenci kita, 72 untuk menunaku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? jukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan meng44
Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada te- ingat akan perjanjian-Nya yang kudus, 73 yaitu sumpah
lingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. yang diucapkan-Nya kepada Abraham, bapa leluhur kita,
45
Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa bahwa Ia mengaruniai kita, 74 supaya kita, terlepas dari
yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana.” tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut,
46
Lalu kata Maria: ”Jiwaku memuliakan Tuhan, 47 dan 75 dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seuhatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku, 48 sebab mur hidup kita. 76 Dan engkau, hai anakku, akan diseIa telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesung- but nabi Allah Yang Mahatinggi; karena engkau akan berguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menye- jalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagibut aku berbahagia, 49 karena Yang Mahakuasa telah me- Nya, 77 untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian
lakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan nama- akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosaNya adalah kudus. 50 Dan rahmat-Nya turun-temurun atas dosa mereka, 78 oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah
orang yang takut akan Dia. 51 Ia memperlihatkan kuasa- kita, dengan mana Ia akan melawat kita, Surya pagi dari
Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan tempat yang tinggi, 79 untuk menyinari mereka yang diam
orang-orang yang congkak hatinya; 52 Ia menurunkan orang- dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengaorang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang- rahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera.” 80 Adapun
orang yang rendah; 53 Ia melimpahkan segala yang baik anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan
kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus
pergi dengan tangan hampa; 54 Ia menolong Israel, hamba- menampakkan diri kepada Israel.
Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, 55 seperti yang dijanjikanNya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu
keturunannya untuk selama-lamanya.” 56 Dan Maria tingperintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh
gal kira-kira tiga bulan lamanya bersama dengan Elisabet,
dunia. 2 Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan
lalu pulang kembali ke rumahnya. 57 Kemudian genaplah
sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Siria. 3 Maka perbulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan iapun melagilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di
hirkan seorang anak laki-laki. 58 Ketika tetangga-tetangganya
kotanya sendiri. 4 Demikian juga Yusuf pergi dari kota
serta sanak saudaranya mendengar, bahwa Tuhan telah
Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama
menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya,
Betlehem, --karena ia berasal dari keluarga dan keturunan
bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. 59 Maka
Daud-- 5 supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria,
datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk metunangannya, yang sedang mengandung. 6 Ketika mereka
nyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zadi situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, 7 dan
kharia menurut nama bapanya, 60 tetapi ibunya berkata:
ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung,
”Jangan, ia harus dinamai Yohanes.” 61 Kata mereka kelalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di
padanya: ”Tidak ada di antara sanak saudaramu yang
dalam
palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di
bernama demikian.” 62 Lalu mereka memberi isyarat kerumah penginapan. 8 Di daerah itu ada gembala-gembala
pada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diyang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka
berikannya kepada anaknya itu. 63 Ia meminta batu tulis,
pada waktu malam. 9 Tiba-tiba berdirilah seorang malalalu menuliskan kata-kata ini: ”Namanya adalah Yohaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersines.” Dan merekapun heran semuanya. 64 Dan seketika itu
nar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 10 Lalu
juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu
kata malaikat itu kepada mereka: ”Jangan takut, sebab
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sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: 11 Hari ini telah lahir bagimu
Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. 12 Dan
inilah tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai seorang
bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.” 13 Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan
malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya: 14 ”Kemuliaan bagi Allah di tempat
yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara
manusia yang berkenan kepada-Nya.” 15 Setelah malaikatmalaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga,
gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain:
”Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang
terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada
kita.” 16 Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. 17 Dan ketika mereka melihatNya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan
kepada mereka tentang Anak itu. 18 Dan semua orang yang
mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembalagembala itu kepada mereka. 19 Tetapi Maria menyimpan
segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
20
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji
dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan
apa yang telah dikatakan kepada mereka. 21 Dan ketika
genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi
nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya. 22 Dan ketika genap waktu
pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Dia ke Yerusalem untuk menyerahkan-Nya kepada
Tuhan, 23 seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan: ”Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah”,
24
dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang
difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung
tekukur atau dua ekor anak burung merpati. 25 Adalah
di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang
benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, 26 dan kepadanya telah
dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan.
27
Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, Anak itu, dibawa masuk oleh orang tua-Nya untuk
melakukan kepada-Nya apa yang ditentukan hukum Taurat, 28 ia menyambut Anak itu dan menatang-Nya sambil memuji Allah, katanya: 29 ”Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai
dengan firman-Mu, 30 sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu, 31 yang telah Engkau sediakan
di hadapan segala bangsa, 32 yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan
bagi umat-Mu, Israel.” 33 Dan bapa serta ibu-Nya amat
heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. 34 Lalu
Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria,

ibu Anak itu: ”Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk
menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel
dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan 35 --dan suatu pedang akan menembus jiwamu
sendiri--,supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang.”
36
Lagipula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan,
anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup tujuh tahun lamanya bersama suaminya, 37 dan sekarang ia janda dan berumur delapan puluh empat tahun. Ia tidak pernah meninggalkan
Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa
dan berdoa. 38 Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke
situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang Anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. 39 Dan setelah selesai semua yang
harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea.
40
Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada pada-Nya. 41 Tiap-tiap
tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya
Paskah. 42 Ketika Yesus telah berumur dua belas tahun
pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari
raya itu. 43 Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka
berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tua-Nya. 44 Karena mereka menyangka bahwa
Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di
antara kaum keluarga dan kenalan mereka. 45 Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. 46 Sesudah tiga hari mereka
menemukan Dia dalam Bait Allah; Ia sedang duduk di
tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka
dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.
47
Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran
akan kecerdasan-Nya dan segala jawab yang diberikanNya. 48 Dan ketika orang tua-Nya melihat Dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibu-Nya kepada-Nya: ”Nak, mengapakah Engkau berbuat demikian terhadap kami? BapaMu dan aku dengan cemas mencari Engkau.” 49 Jawab-Nya
kepada mereka: ”Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?” 50 Tetapi mereka tidak mengerti apa yang
dikatakan-Nya kepada mereka. 51 Lalu Ia pulang bersamasama mereka ke Nazaret; dan Ia tetap hidup dalam asuhan
mereka. Dan ibu-Nya menyimpan semua perkara itu di
dalam hatinya. 52 Dan Yesus makin bertambah besar dan
bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
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Dalam tahun kelima belas dari pemerintahan Kaisar
Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus, saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias
raja wilayah Abilene, 2 pada waktu Hanas dan Kayafas
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menjadi Imam Besar, datanglah firman Allah kepada Yo- merpati ke atas-Nya. Dan terdengarlah suara dari langit:
hanes, anak Zakharia, di padang gurun. 3 Maka data- ”Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Mulah Aku
nglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan: berkenan.” 23 Ketika Yesus memulai pekerjaan-Nya, Ia ber”Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan umur kira-kira tiga puluh tahun dan menurut anggapan
mengampuni dosamu, 4 seperti ada tertulis dalam kitab orang, Ia adalah anak Yusuf, anak Eli, 24 anak Matat, anak
nubuat-nubuat Yesaya: Ada suara yang berseru-seru di Lewi, anak Malkhi, anak Yanai, anak Yusuf, 25 anak Mapadang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, lurus- tica, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai,
kanlah jalan bagi-Nya. 5 Setiap lembah akan ditimbun 26 anak Maat, anak Matica, anak Simei, anak Yosekh, anak
dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang Yoda, 27 anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak
berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan Sealtiel, anak Neri, 28 anak Malkhi, anak Adi, anak Kodiratakan, 6 dan semua orang akan melihat keselamatan sam, anak Elmadam, anak Er, 29 anak Yesua, anak Eliezer,
yang dari Tuhan.” 7 Lalu ia berkata kepada orang banyak anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, 30 anak Simeon, anak
yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya: ”Hai Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Elyakim, 31 anak
kamu keturunan ular beludak! Siapakah yang mengatakan Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud,
kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan da- 32 anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Natang? 8 Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan hason, 33 anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak
pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu: Abra- Hezron, anak Peres, anak Yehuda, 34 anak Yakub, anak
ham adalah bapa kami! Karena aku berkata kepadamu: Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, 35 anak
Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari Serug, anak Rehu, anak Peleg, anak Eber, anak Salmon,
batu-batu ini! 9 Kapak sudah tersedia pada akar pohon 36 anak Kenan, anak Arpakhsad, anak Sem, anak Nuh,
dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, anak Lamekh, 37 anak Metusalah, anak Henokh, anak Yaakan ditebang dan dibuang ke dalam api.” 10 Orang ba- red, anak Mahalaleel, anak Kenan, 38 anak Enos, anak Set,
nyak bertanya kepadanya: ”Jika demikian, apakah yang anak Adam, anak Allah.
harus kami perbuat?” 11 Jawabnya: ”Barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan
Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari
yang tidak punya, dan barangsiapa mempunyai makanan,
sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang
12
hendaklah ia berbuat juga demikian.” Ada datang juga
gurun. 2 Di situ Ia tinggal empat puluh hari lamanya
pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka berdan dicobai Iblis. Selama di situ Ia tidak makan apa-apa
tanya kepadanya: ”Guru, apakah yang harus kami perdan sesudah waktu itu Ia lapar. 3 Lalu berkatalah Iblis
13
buat?” Jawabnya: ”Jangan menagih lebih banyak dari
kepada-Nya: ”Jika Engkau Anak Allah, suruhlah batu
pada yang telah ditentukan bagimu.” 14 Dan prajurit-prajurit
ini menjadi roti.” 4 Jawab Yesus kepadanya: ”Ada tertubertanya juga kepadanya: ”Dan kami, apakah yang harus
lis: Manusia hidup bukan dari roti saja.” 5 Kemudian ia
kami perbuat?” Jawab Yohanes kepada mereka: ”Jangan
membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam
merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu
sekejap mata ia memperlihatkan kepada-Nya semua keradengan gajimu.” 15 Tetapi karena orang banyak sedang mejaan dunia. 6 Kata Iblis kepada-Nya: ”Segala kuasa itu
nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya
serta kemuliaannya akan kuberikan kepada-Mu, sebab setentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, 16 Yohanes
muanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberimenjawab dan berkata kepada semua orang itu: ”Aku
kannya kepada siapa saja yang kukehendaki. 7 Jadi jikamembaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa
lau Engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi
dari padaku akan datang dan membuka tali kasut-Nyapun
milik-Mu.” 8 Tetapi Yesus berkata kepadanya: ”Ada tertuaku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hadus dan dengan api. 17 Alat penampi sudah di tangan-Nya
nya kepada Dia sajalah engkau berbakti!” 9 Kemudian ia
untuk membersihkan tempat pengirikan-Nya dan untuk
membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di
mengumpulkan gandum-Nya ke dalam lumbung-Nya, tebubungan Bait Allah, lalu berkata kepada-Nya: ”Jika Engtapi debu jerami itu akan dibakar-Nya dalam api yang
kau
Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu dari sini ke bawah,
tidak terpadamkan.” 18 Dengan banyak nasihat lain Yoha- 10
sebab
ada tertulis: Mengenai Engkau, Ia akan memerinnes memberitakan Injil kepada orang banyak. 19 Akan tetahkan malaikat-malaikat-Nya untuk melindungi Engkau,
tapi setelah ia menegor raja wilayah Herodes karena per- 11
dan mereka akan menatang Engkau di atas tangannya,
istiwa Herodias, isteri saudaranya, dan karena segala kesupaya
kaki-Mu jangan terantuk kepada batu.” 12 Yesus
jahatan lain yang dilakukannya, 20 raja itu menambah kemenjawabnya, kata-Nya: ”Ada firman: Jangan engkau
jahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penmencobai Tuhan, Allahmu!” 13 Sesudah Iblis mengakhiri
jara. 21 Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan
semua pencobaan itu, ia mundur dari pada-Nya dan meketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukanunggu waktu yang baik. 14 Dalam kuasa Roh kembalilah langit 22 dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung
lah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia
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di seluruh daerah itu. 15 Sementara itu Ia mengajar di
rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia.
16
Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut
kebiasaan-Nya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat,
lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. 17 Kepada-Nya
diberikan kitab nabi Yesaya dan setelah dibuka-Nya, Ia
menemukan nas, di mana ada tertulis: 18 ”Roh Tuhan ada
pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia
telah mengutus Aku 19 untuk memberitakan pembebasan
kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orangorang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah
datang.” 20 Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk; dan mata semua
orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada-Nya. 21 Lalu
Ia memulai mengajar mereka, kata-Nya: ”Pada hari ini
genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya.” 22 Dan semua orang itu membenarkan Dia dan mereka heran akan
kata-kata yang indah yang diucapkan-Nya, lalu kata mereka: ”Bukankah Ia ini anak Yusuf?” 23 Maka berkatalah
Ia kepada mereka: ”Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepada-Ku: Hai tabib, sembuhkanlah diri-Mu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asal-Mu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum!”
24
Dan kata-Nya lagi: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. 25 Dan
Aku berkata kepadamu, dan kata-Ku ini benar: Pada
zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel
ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan
dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh
negeri. 26 Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang
dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda
di Sarfat, di tanah Sidon. 27 Dan pada zaman nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorangpun dari
mereka yang ditahirkan, selain dari pada Naaman, orang
Siria itu.” 28 Mendengar itu sangat marahlah semua orang
yang di rumah ibadat itu. 29 Mereka bangun, lalu menghalau Yesus ke luar kota dan membawa Dia ke tebing gunung,
tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. 30 Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. 31 Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum,
sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada harihari Sabat. 32 Mereka takjub mendengar pengajaran-Nya,
sebab perkataan-Nya penuh kuasa. 33 Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak
dengan suara keras: 34 ”Hai Engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusan-Mu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa Engkau: Yang
Kudus dari Allah.” 35 Tetapi Yesus menghardiknya, kataNya: ”Diam, keluarlah dari padanya!” Dan setan itupun
menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak,
lalu keluar dari padanya dan sama sekali tidak menyakitinya. 36 Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang

kepada yang lain, katanya: ”Alangkah hebatnya perkataan ini! Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan merekapun keluar.”
37
Dan tersebarlah berita tentang Dia ke mana-mana di daerah itu. 38 Kemudian Ia meninggalkan rumah ibadat itu
dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon
demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya
menolong dia. 39 Maka Ia berdiri di sisi perempuan itu,
lalu menghardik demam itu, dan penyakit itupun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani
mereka. 40 Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepada-Nya orang-orang sakitnya, yang menderita
bermacam-macam penyakit. Iapun meletakkan tanganNya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. 41 Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak: ”Engkau adalah Anak Allah.” Lalu Ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan
mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia adalah
Mesias. 42 Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke
suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari
Dia, lalu menemukan-Nya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. 43 Tetapi Ia berkata
kepada mereka: ”Juga di kota-kota lain Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah Aku diutus.” 44 Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah
ibadat di Yudea.
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Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak
mendengarkan firman Allah. 2 Ia melihat dua perahu di
tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang
membasuh jalanya. 3 Ia naik ke dalam salah satu perahu
itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Ia duduk
dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4 Setelah
selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon: ”Bertolaklah
ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan.” 5 Simon menjawab: ”Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku
akan menebarkan jala juga.” 6 Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. 7 Lalu mereka memberi
isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu
itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 8 Ketika Simon Petrus melihat hal itu iapun tersungkur di depan
Yesus dan berkata: ”Tuhan, pergilah dari padaku, karena aku ini seorang berdosa.” 9 Sebab ia dan semua orang
yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap; 10 demikian juga Yakobus
dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman
Simon. Kata Yesus kepada Simon: ”Jangan takut, mu-
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lai dari sekarang engkau akan menjala manusia.” 11 Dan
sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, merekapun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. 12 Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota.
Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat
Yesus, tersungkurlah ia dan memohon: ”Tuan, jika Tuan
mau, Tuan dapat mentahirkan aku.” 13 Lalu Yesus mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu, dan berkata:
”Aku mau, jadilah engkau tahir.” Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. 14 Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata: ”Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka.” 15 Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang
banyak berbondong-bondong kepada-Nya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka.
16
Akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat
yang sunyi dan berdoa. 17 Pada suatu hari ketika Yesus
mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan-Nya. Mereka datang dari semua desa
di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan
menyertai Dia, sehingga Ia dapat menyembuhkan orang
sakit. 18 Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur; mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus.
19
Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke
atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan
orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang
banyak tepat di depan Yesus. 20 Ketika Yesus melihat iman
mereka, berkatalah Ia: ”Hai saudara, dosamu sudah diampuni.” 21 Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi
berpikir dalam hatinya: ”Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain
dari pada Allah sendiri?” 22 Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka: ”Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? 23 Manakah lebih mudah, mengatakan: Dosamu sudah diampuni, atau
mengatakan: Bangunlah, dan berjalanlah? 24 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa” --berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu--:”Kepadamu Kukatakan, bangunlah, angkatlah
tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!” 25 Dan seketika itu juga bangunlah ia, di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil
memuliakan Allah. 26 Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya: ”Hari
ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan.” 27 Kemudian, ketika Yesus pergi ke luar, Ia melihat seorang pemungut cukai, yang bernama Lewi, sedang
duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya: ”Ikutlah
Aku!” 28 Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. 29 Dan Lewi mengadakan suatu
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perjamuan besar untuk Dia di rumahnya dan sejumlah
besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan
bersama-sama dengan Dia. 30 Orang-orang Farisi dan ahliahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus,
katanya: ”Mengapa kamu makan dan minum bersamasama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?” 31 Lalu
jawab Yesus kepada mereka, kata-Nya: ”Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit; 32 Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang
berdosa, supaya mereka bertobat.” 33 Orang-orang Farisi
itu berkata pula kepada Yesus: ”Murid-murid Yohanes
sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga muridmurid orang Farisi, tetapi murid-murid-Mu makan dan minum.” 34 Jawab Yesus kepada mereka: ”Dapatkah sahabat
mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu
bersama mereka? 35 Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa.” 36 Ia mengatakan juga suatu
perumpamaan kepada mereka: ”Tidak seorangpun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru
itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan
cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu.
37
Demikian juga tidak seorangpun mengisikan anggur yang
baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu
dan anggur itu akan terbuang dan kantong itupun hancur.
38
Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong
yang baru pula. 39 Dan tidak seorangpun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia
akan berkata: Anggur yang tua itu baik.”

6

Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang
gandum, murid-murid-Nya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. 2 Tetapi beberapa orang Farisi berkata: ”Mengapa
kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari
Sabat?” 3 Lalu Yesus menjawab mereka: ”Tidakkah kamu
baca apa yang dilakukan oleh Daud, ketika ia dan mereka
yang mengikutinya lapar, 4 bagaimana ia masuk ke dalam
Rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya
dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?”
5
Kata Yesus lagi kepada mereka: ”Anak Manusia adalah
Tuhan atas hari Sabat.” 6 Pada suatu hari Sabat lain, Yesus
masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. 7 Ahli-ahli Taurat dan
orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau Ia
menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Dia. 8 Tetapi Ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang
mati tangannya itu: ”Bangunlah dan berdirilah di tengah!”
Maka bangunlah orang itu dan berdiri. 9 Lalu Yesus berkata kepada mereka: ”Aku bertanya kepada kamu: Ma-
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nakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaatau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau mem- anmu. 31 Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang
binasakannya?” 10 Sesudah itu Ia memandang keliling ke- perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu: reka. 32 Dan jikalau kamu mengasihi orang yang menga”Ulurkanlah tanganmu!” Orang itu berbuat demikian dan sihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosasembuhlah tangannya. 11 Maka meluaplah amarah mereka, pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka.
lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan 33 Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berterhadap Yesus. 12 Pada waktu itu pergilah Yesus ke bu- buat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berkit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa kepada dosapun berbuat demikian. 34 Dan jikalau kamu meminAllah. 13 Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid- jamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan
Nya kepada-Nya, lalu memilih dari antara mereka dua menerima sesuatu dari padanya, apakah jasamu? Orangbelas orang, yang disebut-Nya rasul: 14 Simon yang juga orang berdosapun meminjamkan kepada orang-orang berdiberi-Nya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Ya- dosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. 35 Tetapi
kobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, 15 Matius kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada
dan Tomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang dise- mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan babut orang Zelot, 16 Yudas anak Yakobus, dan Yudas Is- lasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi
kariot yang kemudian menjadi pengkhianat. 17 Lalu Ia anak-anak Allah Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap
turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap
yang datar: di situ berkumpul sejumlah besar dari murid- orang-orang jahat. 36 Hendaklah kamu murah hati, sama
murid-Nya dan banyak orang lain yang datang dari se- seperti Bapamu adalah murah hati.” 37 ”Janganlah kamu
luruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai menghakimi, maka kamupun tidak akan dihakimi. Dan
Tirus dan Sidon. 18 Mereka datang untuk mendengarkan janganlah kamu menghukum, maka kamupun tidak akan
Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka; juga dihukum; ampunilah dan kamu akan diampuni. 38 Berilah
mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesem- dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dibuhan. 19 Dan semua orang banyak itu berusaha menja- padatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan
mah Dia, karena ada kuasa yang keluar dari pada-Nya dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu
dan semua orang itu disembuhkan-Nya. 20 Lalu Yesus me- pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu.” 39 Yesus
mandang murid-murid-Nya dan berkata: ”Berbahagialah, mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka: ”Dahai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya Ke- patkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah kedurajaan Allah. 21 Berbahagialah, hai kamu yang sekarang anya akan jatuh ke dalam lobang? 40 Seorang murid tidak
ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, lebih dari pada gurunya, tetapi barangsiapa yang telah tahai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan mat pelajarannya akan sama dengan gurunya. 41 Mengapakah
tertawa. 22 Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manu- engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sesia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan dangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau kekamu, dan mencela kamu serta menolak namamu seba- tahui? 42 Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada sagai sesuatu yang jahat. 23 Bersukacitalah pada waktu itu udaramu: Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar
dan bergembiralah, sebab sesungguhnya, upahmu besar di yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dasorga; karena secara demikian juga nenek moyang mereka lam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, kelutelah memperlakukan para nabi. 24 Tetapi celakalah kamu, arkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan
hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu te- melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu
lah memperoleh penghiburanmu. 25 Celakalah kamu, yang dari mata saudaramu.” 43 ”Karena tidak ada pohon yang
sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga
kamu, yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berdu- tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah
kacita dan menangis. 26 Celakalah kamu, jika semua orang yang baik. 44 Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya.
memuji kamu; karena secara demikian juga nenek moyang Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara
mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu.” 27 ”Tetapi dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. 45 Orang
kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata: Ka- yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang mem- haraan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengebenci kamu; 28 mintalah berkat bagi orang yang mengutuk luarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang
kamu; berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. 29 Barangsiapa
jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari
menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya hatinya.” 46 ”Mengapa kamu berseru kepada-Ku: Tuhan,
pipimu yang lain, dan barangsiapa yang mengambil ju- Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang Aku kabahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. 30 Berilah ke- takan? 47 Setiap orang yang datang kepada-Ku dan menpada setiap orang yang meminta kepadamu; dan janganlah dengarkan perkataan-Ku serta melakukannya--Aku akan
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menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan--,
48
ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah: Orang
itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di
atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. 49 Akan tetapi barangsiapa mendengar perkataan-Ku, tetapi tidak melakukannya, ia sama
dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa
dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh
dan hebatlah kerusakannya.”

7

Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak,
masuklah Ia ke Kapernaum. 2 Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba, yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati.
3
Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada-Nya untuk meminta, supaya Ia datang dan menyembuhkan hambanya.
4
Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka
meminta pertolongan-Nya, katanya: ”Ia layak Engkau tolong, 5 sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami.” 6 Lalu Yesus
pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Ia tidak jauh
lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabatsahabatnya untuk mengatakan kepada-Nya: ”Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima
Tuan di dalam rumahku; 7 sebab itu aku juga menganggap
diriku tidak layak untuk datang kepada-Mu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
8
Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada
pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu: Pergi!, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi:
Datang!, maka ia datang, ataupun kepada hambaku: Kerjakanlah ini!, maka ia mengerjakannya.” 9 Setelah Yesus
mendengar perkataan itu, Ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Dia,
Ia berkata: ”Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini
tidak pernah Aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel!” 10 Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali
ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali.
11
Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain.
Murid-murid-Nya pergi bersama-sama dengan Dia, dan
juga orang banyak menyertai-Nya berbondong-bondong.
12
Setelah Ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung ke luar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda
itu. 13 Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah
hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia berkata kepadanya:
”Jangan menangis!” 14 Sambil menghampiri usungan itu Ia
menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, Ia
berkata: ”Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah!” 15 Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. 16 Semua orang itu ketakutan dan mereka memuli-
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akan Allah, sambil berkata: ”Seorang nabi besar telah
muncul di tengah-tengah kita,” dan ”Allah telah melawat
umat-Nya.” 17 Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. 18 Ketika
Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari
murid-muridnya, 19 ia memanggil dua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan: ”Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?” 20 Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata: ”Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepada-Mu: Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?”
21
Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari
segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat,
dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang
buta. 22 Dan Yesus menjawab mereka: ”Pergilah, dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar: Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang
kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar
baik. 23 Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku.” 24 Setelah suruhan Yohanes itu
pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu
tentang Yohanes: ”Untuk apakah kamu pergi ke padang
gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian ke
mari? 25 Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang
yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan
yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. 26 Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan Aku
berkata kepadamu, bahkan lebih dari pada nabi. 27 Karena
tentang dia ada tertulis: Lihatlah, Aku menyuruh utusanKu mendahului Engkau, ia akan mempersiapkan jalanMu di hadapan-Mu. 28 Aku berkata kepadamu: Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada
seorangpun yang lebih besar dari pada Yohanes, namun
yang terkecil dalam Kerajaan Allah lebih besar dari padanya.” 29 Seluruh orang banyak yang mendengar perkataanNya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran
Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. 30 Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat
menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. 31 Kata Yesus: ”Dengan apakah akan Kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan dengan apakah mereka itu sama? 32 Mereka
itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang
saling menyerukan: Kami meniup seruling bagimu, tetapi
kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. 33 Karena Yohanes Pembaptis
datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan
kamu berkata: Ia kerasukan setan. 34 Kemudian Anak Manusia datang, Ia makan dan minum, dan kamu berkata:
Lihatlah, Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. 35 Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya.” 36 Seorang
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Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk
makan. 37 Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar, bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi
itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi
minyak wangi. 38 Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kaki-Nya, lalu membasahi kaki-Nya itu
dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya,
kemudian ia mencium kaki-Nya dan meminyakinya dengan
minyak wangi itu. 39 Ketika orang Farisi yang mengundang
Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya: ”Jika Ia
ini nabi, tentu Ia tahu, siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah-Nya ini; tentu Ia tahu, bahwa
perempuan itu adalah seorang berdosa.” 40 Lalu Yesus berkata kepadanya: ”Simon, ada yang hendak Kukatakan kepadamu.” Sahut Simon: ”Katakanlah, Guru.” 41 ”Ada dua
orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang
seorang berhutang lima ratus dinar, yang lain lima puluh. 42 Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia
menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?” 43 Jawab
Simon: ”Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya.” Kata Yesus kepadanya: ”Betul pendapatmu itu.”
44
Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Ia berkata
kepada Simon: ”Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan Aku
air untuk membasuh kaki-Ku, tetapi dia membasahi kakiKu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya.
45
Engkau tidak mencium Aku, tetapi sejak Aku masuk ia
tiada henti-hentinya mencium kaki-Ku. 46 Engkau tidak
meminyaki kepala-Ku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kaki-Ku dengan minyak wangi. 47 Sebab itu Aku berkata kepadamu: Dosanya yang banyak itu telah diampuni,
sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang
sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih.” 48 Lalu Ia
berkata kepada perempuan itu: ”Dosamu telah diampuni.”
49
Dan mereka, yang duduk makan bersama Dia, berpikir
dalam hati mereka: ”Siapakah Ia ini, sehingga Ia dapat
mengampuni dosa?” 50 Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu: ”Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat!”

gabungkan diri pada Yesus, berkatalah Ia dalam suatu
perumpamaan: 5 ”Adalah seorang penabur keluar untuk
menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang
dan burung-burung di udara memakannya sampai habis.
6
Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air.
7
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu
tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati.
8
Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat.” Setelah berkata demikian
Yesus berseru: ”Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar!” 9 Murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya, apa maksud perumpamaan itu. 10 Lalu
Ia menjawab: ”Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang
lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat dan sekalipun
mendengar, mereka tidak mengerti. 11 Inilah arti perumpamaan itu: Benih itu ialah firman Allah. 12 Yang jatuh
di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya;
kemudian datanglah Iblis lalu mengambil firman itu dari
dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan
diselamatkan. 13 Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu
itu ialah orang, yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. 14 Yang jatuh dalam semak duri
ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam
pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekuatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. 15 Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang, yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik
dan mengeluarkan buah dalam ketekunan.” 16 ”Tidak ada
orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan
tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur,
tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat
cahayanya. 17 Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu
yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan.
18
Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi
Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari
siapa yang tidak mempunyai, dari padanya akan diambil,
kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil
juga apa yang ia anggap ada padanya.” 19 Ibu dan saudaraKerajaan Allah. Kedua belas murid-Nya bersama-sama
saudara Yesus datang kepada-Nya, tetapi mereka tidak dadengan Dia, 2 dan juga beberapa orang perempuan yang
pat mencapai Dia karena orang banyak. 20 Orang membetelah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai peritahukan kepada-Nya: ”Ibu-Mu dan saudara-saudara-Mu
nyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah
ada di luar dan ingin bertemu dengan Engkau.” 21 Tetapi
3
dibebaskan dari tujuh roh jahat, Yohana isteri Khuza
Ia menjawab mereka: ”Ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku
bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain.
ialah mereka, yang mendengarkan firman Allah dan mePerempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan
lakukannya.” 22 Pada suatu hari Yesus naik ke dalam per4
kekayaan mereka. Ketika orang banyak berbondong-bondong
ahu bersama-sama dengan murid-murid-Nya, dan Ia berdatang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota meng-
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kata kepada mereka: ”Marilah kita bertolak ke seberang
danau.” Lalu bertolaklah mereka. 23 Dan ketika mereka
sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan
air dan mereka berada dalam bahaya. 24 Maka datanglah
murid-murid-Nya membangunkan Dia, katanya: ”Guru,
Guru, kita binasa!” Iapun bangun, lalu menghardik angin
dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itupun
reda dan danau itu menjadi teduh. 25 Lalu kata-Nya kepada mereka: ”Di manakah kepercayaanmu?” Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada
yang lain: ”Siapa gerangan orang ini, sehingga Ia memberi
perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadaNya?” 26 Lalu mendaratlah Yesus dan murid-murid-Nya
di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea.
27
Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki
dari kota itu menemui Dia; orang itu dirasuki oleh setansetan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. 28 Ketika ia
melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapanNya dan berkata dengan suara keras: ”Apa urusan-Mu dengan aku, hai Yesus Anak Allah Yang Mahatinggi? Aku
memohon kepada-Mu, supaya Engkau jangan menyiksa
aku.” 29 Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan
roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu
menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat
itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang
sunyi. 30 Dan Yesus bertanya kepadanya: ”Siapakah namamu?” Jawabnya: ”Legion,” karena ia kerasukan banyak
setan. 31 Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya Ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam
jurang maut. 32 Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung, lalu setan-setan
itu meminta kepada Yesus, supaya Ia memperkenankan
mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. 33 Lalu keluarlah setan-setan itu dari
orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu
terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas.
34
Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota
dan di kampung-kampung sekitarnya. 35 Dan keluarlah
orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang
yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus; ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. 36 Orang-orang yang telah melihat sendiri
hal itu memberitahukan kepada mereka, bagaimana orang
yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. 37 Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus, supaya Ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah Ia ke dalam perahu, lalu berlayar
kembali. 38 Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan
itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai-Nya. Te-

42. LUKAS
tapi Yesus menyuruh dia pergi, kata-Nya: 39 ”Pulanglah
ke rumahmu dan ceriterakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu.” Orang itupun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang
telah diperbuat Yesus atas dirinya. 40 Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua
menanti-nantikan Dia. 41 Maka datanglah seorang yang
bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil
tersungkur di depan kaki Yesus ia memohon kepada-Nya,
supaya Yesus datang ke rumahnya, 42 karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira dua
belas tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. 43 Adalah seorang perempuan yang sudah dua belas tahun menderita pendarahan
dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. 44 Ia
maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubah-Nya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. 45 Lalu kata Yesus: ”Siapa yang menjamah Aku?”
Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus: ”Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak
Engkau.” 46 Tetapi Yesus berkata: ”Ada seorang yang menjamah Aku, sebab Aku merasa ada kuasa keluar dari diriKu.” 47 Ketika perempuan itu melihat, bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di
depan-Nya dan menceriterakan kepada orang banyak apa
sebabnya ia menjamah Dia dan bahwa ia seketika itu juga
menjadi sembuh. 48 Maka kata-Nya kepada perempuan
itu: ”Hai anak-Ku, imanmu telah menyelamatkan engkau,
pergilah dengan selamat!” 49 Ketika Yesus masih berbicara,
datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu
dan berkata: ”Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau
menyusah-nyusahkan Guru!” 50 Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus: ”Jangan takut, percaya
saja, dan anakmu akan selamat.” 51 Setibanya di rumah
Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorangpun ikut masuk dengan Dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan
ayah anak itu serta ibunya. 52 Semua orang menangis dan
meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata: ”Jangan
menangis; ia tidak mati, tetapi tidur.” 53 Mereka menertawakan Dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati.
54
Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, kataNya: ”Hai anak bangunlah!” 55 Maka kembalilah roh anak
itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus
menyuruh mereka memberi anak itu makan. 56 Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka
memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi
itu.
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Maka Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu
memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit.
2
Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan Kerajaan
Allah dan untuk menyembuhkan orang, 3 kata-Nya kepada
mereka: ”Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, ja-

739
ngan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau
dua helai baju. 4 Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. 5 Dan kalau ada orang yang tidak mau
menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap
mereka.” 6 Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi
segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan
orang sakit di segala tempat. 7 Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan iapun merasa cemas,
sebab ada orang yang mengatakan, bahwa Yohanes telah
bangkit dari antara orang mati. 8 Ada lagi yang mengatakan, bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula
yang mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu
telah bangkit. 9 Tetapi Herodes berkata: ”Yohanes telah
kupenggal kepalanya. Siapa gerangan Dia ini, yang kabarnya melakukan hal-hal demikian?” Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. 10 Sekembalinya rasulrasul itu menceriterakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. 11 Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima
mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang Kerajaan Allah dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. 12 Pada waktu hari mulai malam datanglah kedua belas murid-Nya kepada-Nya dan
berkata: ”Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar
ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi.” 13 Tetapi
Ia berkata kepada mereka: ”Kamu harus memberi mereka makan!” Mereka menjawab: ”Yang ada pada kami
tidak lebih dari pada lima roti dan dua ikan, kecuali kalau
kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak
ini.” 14 Sebab di situ ada kira-kira lima ribu orang lakilaki. Lalu Ia berkata kepada murid-murid-Nya: ”Suruhlah
mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira lima puluh orang sekelompok.” 15 Murid-murid melakukannya dan
menyuruh semua orang banyak itu duduk. 16 Dan setelah Ia mengambil lima roti dan dua ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan
roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. 17 Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak dua
belas bakul. 18 Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya. Lalu
Ia bertanya kepada mereka: ”Kata orang banyak, siapakah Aku ini?” 19 Jawab mereka: ”Yohanes Pembaptis, ada
juga yang mengatakan: Elia, ada pula yang mengatakan,
bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit.” 20 Yesus
bertanya kepada mereka: ”Menurut kamu, siapakah Aku
ini?” Jawab Petrus: ”Mesias dari Allah.” 21 Lalu Yesus me-

larang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. 22 Dan Yesus berkata: ”Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan
ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari
ketiga.” 23 Kata-Nya kepada mereka semua: ”Setiap orang
yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku. 24 Karena
barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya. 25 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? 26 Sebab barangsiapa malu karena Aku dan karena perkataan-Ku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila Ia datang
kelak dalam kemuliaan-Nya dan dalam kemuliaan Bapa
dan malaikat-malaikat kudus. 27 Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang
tidak akan mati sebelum mereka melihat Kerajaan Allah.”
28
Kira-kira delapan hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke
atas gunung untuk berdoa. 29 Ketika Ia sedang berdoa,
rupa wajah-Nya berubah dan pakaian-Nya menjadi putih berkilau-kilauan. 30 Dan tampaklah dua orang berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia. 31 Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang
tujuan kepergian-Nya yang akan digenapi-Nya di Yerusalem. 32 Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah
tertidur dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaan-Nya: dan kedua orang yang berdiri
di dekat-Nya itu. 33 Dan ketika kedua orang itu hendak
meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada-Nya: ”Guru,
betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah
kami dirikan sekarang tiga kemah, satu untuk Engkau,
satu untuk Musa dan satu untuk Elia.” Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. 34 Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan
ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. 35 Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu,
yang berkata: ”Inilah Anak-Ku yang Kupilih, dengarkanlah Dia.” 36 Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceriterakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu.
37
Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung
itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. 38 Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya: ”Guru, aku memohon supaya Engkau menengok
anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. 39 Sewaktuwaktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan
roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya
berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampirhampir tidak mau meninggalkannya. 40 Dan aku telah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir
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roh itu, tetapi mereka tidak dapat.” 41 Maka kata Yesus:
”Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat,
berapa lama lagi Aku harus tinggal di antara kamu dan
sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari!” 42 Dan
ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi
Yesus menegor roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya.
43
Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah.
(9-43b) Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuat-Nya itu, Yesus berkata kepada muridmurid-Nya: 44 ”Dengarlah dan camkanlah segala perkataanKu ini: Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan
manusia.” 45 Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab
artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak
dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada-Nya. 46 Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang
siapakah yang terbesar di antara mereka. 47 Tetapi Yesus
mengetahui pikiran mereka. Karena itu Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di samping-Nya,
48
dan berkata kepada mereka: ”Barangsiapa menyambut
anak ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku; dan barangsiapa menyambut Aku, ia menyambut Dia, yang mengutus Aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian,
dialah yang terbesar.” 49 Yohanes berkata: ”Guru, kami
lihat seorang mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami
cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita.” 50 Yesus
berkata kepadanya: ”Jangan kamu cegah, sebab barangsiapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu.” 51 Ketika
hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan pandangan-Nya untuk pergi ke Yerusalem, 52 dan
Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu
pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi-Nya. 53 Tetapi orang-orang
Samaria itu tidak mau menerima Dia, karena perjalananNya menuju Yerusalem. 54 Ketika dua murid-Nya, yaitu
Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata:
”Tuhan, apakah Engkau mau, supaya kami menyuruh api
turun dari langit untuk membinasakan mereka?” 55 Akan
tetapi Ia berpaling dan menegor mereka. 56 Lalu mereka
pergi ke desa yang lain. 57 Ketika Yesus dan murid-muridNya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang
di tengah jalan kepada Yesus: ”Aku akan mengikut Engkau, ke mana saja Engkau pergi.” 58 Yesus berkata kepadanya: ”Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya.” 59 Lalu Ia berkata kepada seorang lain: ”Ikutlah Aku!” Tetapi orang itu berkata: ”Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapaku.”
60
Tetapi Yesus berkata kepadanya: ”Biarlah orang mati
menguburkan orang mati; tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah Kerajaan Allah di mana-mana.” 61 Dan seorang
lain lagi berkata: ”Aku akan mengikut Engkau, Tuhan,
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tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku.”
62
Tetapi Yesus berkata: ”Setiap orang yang siap untuk
membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk
Kerajaan Allah.”
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Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua
mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak
dikunjungi-Nya. 2 Kata-Nya kepada mereka: ”Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 3 Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke
tengah-tengah serigala. 4 Janganlah membawa pundi-pundi
atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. 5 Kalau kamu
memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu: Damai
sejahtera bagi rumah ini. 6 Dan jikalau di situ ada orang
yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu
akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. 7 Tinggallah dalam rumah itu, makan dan
minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindahpindah rumah. 8 Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah
kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, 9 dan sembuhkanlah orang-orang sakit
yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka: Kerajaan
Allah sudah dekat padamu. 10 Tetapi jikalau kamu masuk
ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah: 11 Juga
debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan
di depanmu; tetapi ketahuilah ini: Kerajaan Allah sudah dekat. 12 Aku berkata kepadamu: pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya dari pada kota itu.”
13
”Celakalah engkau Khorazim! Celakalah engkau Betsaida! karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizatmujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah
lama mereka bertobat dan berkabung. 14 Akan tetapi pada
waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan dari pada tanggunganmu. 15 Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia
orang mati! 16 Barangsiapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan Aku; dan barangsiapa menolak kamu, ia menolak Aku; dan barangsiapa menolak Aku, ia menolak Dia
yang mengutus Aku.” 17 Kemudian ketujuh puluh murid itu
kembali dengan gembira dan berkata: ”Tuhan, juga setansetan takluk kepada kami demi nama-Mu.” 18 Lalu kata
Yesus kepada mereka: ”Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19 Sesungguhnya Aku telah memberikan
kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga
tidak ada yang akan membahayakan kamu. 20 Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk ke-
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padamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga.” 21 Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus
dalam Roh Kudus dan berkata: ”Aku bersyukur kepadaMu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu
Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. 22 Semua telah diserahkan
kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak ada seorangpun yang
tahu siapakah Anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan
menyatakan hal itu.” 23 Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-murid-Nya tersendiri dan berkata: ”Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. 24 Karena
Aku berkata kepada kamu: Banyak nabi dan raja ingin
melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan
ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya.” 25 Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya: ”Guru, apa yang
harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?”
26
Jawab Yesus kepadanya: ”Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kaubaca di sana?” 27 Jawab orang
itu: ”Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.” 28 Kata Yesus kepadanya: ”Jawabmu itu benar; perbuatlah demikian, maka
engkau akan hidup.” 29 Tetapi untuk membenarkan dirinya
orang itu berkata kepada Yesus: ”Dan siapakah sesamaku
manusia?” 30 Jawab Yesus: ”Adalah seorang yang turun
dari Yerusalem ke Yerikho; ia jatuh ke tangan penyamunpenyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan,
tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi
meninggalkannya setengah mati. 31 Kebetulan ada seorang
imam turun melalui jalan itu; ia melihat orang itu, tetapi
ia melewatinya dari seberang jalan. 32 Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu; ketika ia melihat orang
itu, ia melewatinya dari seberang jalan. 33 Lalu datang
seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan, ke tempat itu; dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34 Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak
dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat
penginapan dan merawatnya. 35 Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya: Rawatlah dia dan jika kaubelanjakan lebih dari ini,
aku akan menggantinya, waktu aku kembali. 36 Siapakah
di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah
sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?” 37 Jawab orang itu: ”Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya.” Kata Yesus kepadanya:
”Pergilah, dan perbuatlah demikian!” 38 Ketika Yesus dan
murid-murid-Nya dalam perjalanan, tibalah Ia di sebuah
kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta me-

nerima Dia di rumahnya. 39 Perempuan itu mempunyai
seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-Nya,
40
sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata: ”Tuhan, tidakkah Engkau peduli, bahwa
saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku.” 41 Tetapi Tuhan menjawabnya:
”Marta, Marta, engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, 42 tetapi hanya satu saja yang perlu:
Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan
diambil dari padanya.”

11

Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu
tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang
dari murid-murid-Nya kepada-Nya: ”Tuhan, ajarlah kami
berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada muridmuridnya.” 2 Jawab Yesus kepada mereka: ”Apabila kamu
berdoa, katakanlah: Bapa, dikuduskanlah nama-Mu; datanglah Kerajaan-Mu. 3 Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya 4 dan ampunilah kami akan
dosa kami, sebab kamipun mengampuni setiap orang yang
bersalah kepada kami; dan janganlah membawa kami ke
dalam pencobaan.” 5 Lalu kata-Nya kepada mereka: ”Jika
seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya: Saudara, pinjamkanlah kepadaku tiga roti, 6 sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke
rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya; 7 masakan ia yang di dalam rumah
itu akan menjawab: Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur; aku
tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.
8
Aku berkata kepadamu: Sekalipun ia tidak mau bangun
dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah
sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu,
ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang
diperlukannya. 9 Oleh karena itu Aku berkata kepadamu:
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka
kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 10 Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. 11 Bapa
manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan dari
padanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti
ikan? 12 Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? 13 Jadi jika kamu yang jahat tahu
memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya.” 14 Pada
suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang
membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. 15 Tetapi
ada di antara mereka yang berkata: ”Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan.” 16 Ada pula yang
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meminta suatu tanda dari sorga kepada-Nya, untuk men- tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu,
cobai Dia. 17 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. 35 Karena
berkata: ”Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti bi- itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan
nasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah, pasti menjadi kegelapan. 36 Jika seluruh tubuhmu terang dan tiruntuh. 18 Jikalau Iblis itu juga terbagi-bagi dan mela- dak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang,
wan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat ber- sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan catahan? Sebab kamu berkata, bahwa Aku mengusir setan hayanya.” 37 Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi
dengan kuasa Beelzebul. 19 Jadi jika Aku mengusir setan mengundang Dia untuk makan di rumahnya. Maka masudengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut- klah Ia ke rumah itu, lalu duduk makan. 38 Orang Farisi itu
pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci
menjadi hakimmu. 20 Tetapi jika Aku mengusir setan de- tangan-Nya sebelum makan. 39 Tetapi Tuhan berkata kengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah su- padanya: ”Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan
dah datang kepadamu. 21 Apabila seorang yang kuat dan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dayang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka lammu penuh rampasan dan kejahatan. 40 Hai orang-orang
amanlah segala miliknya. 22 Tetapi jika seorang yang lebih bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia
kuat dari padanya menyerang dan mengalahkannya, maka juga yang menjadikan bagian dalam? 41 Akan tetapi, beriorang itu akan merampas perlengkapan senjata, yang dian- kanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya
dalkannya, dan akan membagi-bagikan rampasannya. 23 Siapaakan menjadi bersih bagimu. 42 Tetapi celakalah kamu, hai
tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak meng- orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan
umpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan.” 24 ”Apabila dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu
roh jahat keluar dari manusia, iapun mengembara ke tempat- mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus
tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. 43 Celakalah
tidak mendapatnya, ia berkata: Aku akan kembali ke ru- kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk
mah yang telah kutinggalkan itu. 25 Maka pergilah ia dan di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima
mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapih teratur. penghormatan di pasar. 44 Celakalah kamu, sebab kamu
26
Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang le- sama seperti kubur yang tidak memakai tanda; orangbih jahat dari padanya, dan mereka masuk dan berdiam orang yang berjalan di atasnya, tidak mengetahuinya.” 45 Seorang
di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata
dari pada keadaannya semula.” 27 Ketika Yesus masih ber- kepada-Nya: ”Guru, dengan berkata demikian, Engkau
bicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang menghina kami juga.” 46 Tetapi Ia menjawab: ”Celakalah
banyak dan berkata kepada-Nya: ”Berbahagialah ibu yang kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan
telah mengandung Engkau dan susu yang telah menyu- beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu
sui Engkau.” 28 Tetapi Ia berkata: ”Yang berbahagia ialah sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jaripun.
mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang me- 47 Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabimeliharanya.” 29 Ketika orang banyak mengerumuni-Nya, nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka.
berkatalah Yesus: ”Angkatan ini adalah angkatan yang 48 Dengan demikian kamu mengaku, bahwa kamu memjahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada benarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab
mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yu- mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu memnus. 30 Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang- bangun makamnya. 49 Sebab itu hikmat Allah berkata:
orang Niniwe, demikian pulalah Anak Manusia akan men- Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasuljadi tanda untuk angkatan ini. 31 Pada waktu pengha- rasul dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul
kiman, ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, 50 supaya dari
dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah terratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hik- tumpah sejak dunia dijadikan, 51 mulai dari darah Habel
mat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari sampai kepada darah Zakharia yang telah dibunuh di anpada Salomo! 32 Pada waktu penghakiman, orang-orang tara mezbah dan Rumah Allah. Bahkan, Aku berkata
Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka kepadamu: Semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini.
akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu ber- 52 Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah
tobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, mengambil kunci pengetahuan; kamu sendiri tidak masuk
dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Yu- ke dalam dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam
nus!” 33 ”Tidak seorangpun yang menyalakan pelita lalu kamu halang-halangi.” 53 Dan setelah Yesus berangkat dari
meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terusmelainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang menerus mengintai dan membanjiri-Nya dengan rupa-rupa
masuk, dapat melihat cahayanya. 34 Matamu adalah pelita soal. 54 Untuk itu mereka berusaha memancing-Nya, su-
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paya mereka dapat menangkap-Nya berdasarkan sesuatu
yang diucapkan-Nya.

berkata kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah!
20
Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau orang boSementara itu beribu-ribu orang banyak telah berdoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari pakerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus
damu, dan apa yang telah kausediakan, untuk siapakah itu
mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-murid-Nya,
nanti? 21 Demikianlah jadinya dengan orang yang mengkata-Nya: ”Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan
umpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya
orang Farisi. 2 Tidak ada sesuatupun yang tertutup yang tidi hadapan Allah.” 22 Yesus berkata kepada murid-muriddak akan dibuka dan tidak ada sesuatupun yang tersembuNya: ”Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kunyi yang tidak akan diketahui. 3 Karena itu apa yang kamu
atir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan,
katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan
dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang
apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dihendak kamu pakai. 23 Sebab hidup itu lebih penting dari
beritakan dari atas atap rumah. 4 Aku berkata kepadamu,
pada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pahai sahabat-sahabat-Ku, janganlah kamu takut terhadap
kaian. 24 Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak
mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian timenabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang
dak dapat berbuat apa-apa lagi. 5 Aku akan menunjukkan
atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah.
kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. TakutiBetapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu! 25 Siapakah
lah Dia, yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk
di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menammelemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya Aku
bahkan sehasta pada jalan hidupnya? 26 Jadi, jikalau kamu
berkata kepadamu, takutilah Dia! 6 Bukankah burung pitidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengpit dijual lima ekor dua duit? Sungguhpun demikian tidak
apa kamu kuatir akan hal-hal lain? 27 Perhatikanlah bunga
seekorpun dari padanya yang dilupakan Allah, 7 bahkan
bakung, yang tidak memintal dan tidak menenun, namun
rambut kepalamupun terhitung semuanya. Karena itu jaAku berkata kepadamu: Salomo dalam segala kemegahanngan takut, karena kamu lebih berharga dari pada banyak
nyapun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
burung pipit. 8 Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang 28
Jadi, jika rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok
mengakui Aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan
dibuang
ke dalam api demikian didandani Allah, terlebih
mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. 9 Tetapi
lagi kamu, hai orang yang kurang percaya! 29 Jadi, jangabarangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, ia akan dinlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan
sangkal di depan malaikat-malaikat Allah. 10 Setiap orang
atau apa yang akan kamu minum dan janganlah cemas
yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan
hatimu. 30 Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang
diampuni; tetapi barangsiapa menghujat Roh Kudus, ia
tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu, bahwa
tidak akan diampuni. 11 Apabila orang menghadapkan
kamu memang memerlukan semuanya itu. 31 Tetapi carikamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah
lah Kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan
dan penguasa-penguasa, janganlah kamu kuatir bagaimana
juga kepadamu. 32 Janganlah takut, hai kamu kawanan kedan apa yang harus kamu katakan untuk membela dicil! Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu Kerimu. 12 Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengrajaan itu. 33 Juallah segala milikmu dan berikanlah sedeajar kamu apa yang harus kamu katakan.” 13 Seorang dari
kah! Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menorang banyak itu berkata kepada Yesus: ”Guru, katakajadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang
nlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan
tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan
14
aku.” Tetapi Yesus berkata kepadanya: ”Saudara, siangengat. 34 Karena di mana hartamu berada, di situ juga
pakah yang telah mengangkat Aku menjadi hakim atau
hatimu berada.” 35 ”Hendaklah pinggangmu tetap berikat
pengantara atas kamu?” 15 Kata-Nya lagi kepada mereka:
dan pelitamu tetap menyala. 36 Dan hendaklah kamu sama
”Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan,
seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang
sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hipulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengdupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaannya itu.”
etok pintu, segera dibuka pintu baginya. 37 Berbahagialah
16
Kemudian Ia mengatakan kepada mereka suatu perumhamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika
pamaan, kata-Nya: ”Ada seorang kaya, tanahnya berlimpahia datang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ia akan
17
Ia bertanya dalam hatinya: Apakah
limpah hasilnya.
mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk
yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai temmakan, dan ia akan datang melayani mereka. 38 Dan apa18
pat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu
bila ia datang pada tengah malam atau pada dinihari dan
katanya: Inilah yang akan aku perbuat; aku akan merommendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah
bak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang
mereka. 39 Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu
lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala
pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membigandum dan barang-barangku. 19 Sesudah itu aku akan
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arkan rumahnya dibongkar. 40 Hendaklah kamu juga siap
sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan.” 41 Kata Petrus: ”Tuhan, kamikah
yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau
juga semua orang?” 42 Jawab Tuhan: ”Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya
untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? 43 Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. 44 Aku
berkata kepadamu: Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. 45 Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya: Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan,
dan makan minum dan mabuk, 46 maka tuan hamba itu
akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan
pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh
dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang
tidak setia. 47 Adapun hamba yang tahu akan kehendak
tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. 48 Tetapi barangsiapa tidak tahu
akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus
mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan.
Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya
akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut.” 49 ”Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan
betapakah Aku harapkan, api itu telah menyala! 50 Aku
harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiKu, sebelum hal itu berlangsung! 51 Kamu menyangka,
bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi?
Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. 52 Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara lima orang di dalam satu rumah, tiga melawan dua dan dua melawan tiga. 53 Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak lakilaki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan,
dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya.” 54 Yesus berkata pula kepada orang
banyak: ”Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata: Akan datang hujan, dan hal
itu memang terjadi. 55 Dan apabila kamu melihat angin
selatan bertiup, kamu berkata: Hari akan panas terik,
dan hal itu memang terjadi. 56 Hai orang-orang munafik,
rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah
kamu tidak dapat menilai zaman ini? 57 Dan mengapakah
engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar?
58
Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama
di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada
hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantu-
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nya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. 59 Aku berkata kepadamu: Engkau tidak akan keluar
dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai
lunas.”

13

Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa
orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea, yang
darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang
mereka persembahkan. 2 Yesus menjawab mereka: ”Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya dari pada
dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? 3 Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas
cara demikian. 4 Atau sangkamu kedelapan belas orang,
yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya dari pada kesalahan semua orang lain yang diam
di Yerusalem? 5 Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas
cara demikian.” 6 Lalu Yesus mengatakan perumpamaan
ini: ”Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada
pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. 7 Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu: Sudah tiga tahun
aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini! Untuk apa ia
hidup di tanah ini dengan percuma! 8 Jawab orang itu:
Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan
mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, 9 mungkin tahun depan ia berbuah; jika tidak,
tebanglah dia!” 10 Pada suatu kali Yesus sedang mengajar
dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. 11 Di situ
ada seorang perempuan yang telah delapan belas tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya
dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. 12 Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata
kepadanya: ”Hai ibu, penyakitmu telah sembuh.” 13 Lalu
Ia meletakkan tangan-Nya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu, dan memuliakan
Allah. 14 Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu ia berkata kepada orang banyak: ”Ada enam hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat.” 15 Tetapi
Tuhan menjawab dia, kata-Nya: ”Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya
dan membawanya ke tempat minuman? 16 Bukankah perempuan ini, yang sudah delapan belas tahun diikat oleh
Iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?” 17 Dan waktu Ia berkata demikian, semua lawan-Nya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia, yang telah
dilakukan-Nya. 18 Maka kata Yesus: ”Seumpama apakah
hal Kerajaan Allah dan dengan apakah Aku akan meng-
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umpamakannya? 19 Ia seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya; biji itu tumbuh
dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang
pada cabang-cabangnya.” 20 Dan Ia berkata lagi: ”Dengan
apakah Aku akan mengumpamakan Kerajaan Allah? 21 Ia
seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai khamir seluruhnya.” 22 Kemudian Yesus berjalan keliling dari
kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan
meneruskan perjalanan-Nya ke Yerusalem. 23 Dan ada seorang yang berkata kepada-Nya: ”Tuhan, sedikit sajakah
orang yang diselamatkan?” 24 Jawab Yesus kepada orangorang di situ: ”Berjuanglah untuk masuk melalui pintu
yang sesak itu! Sebab Aku berkata kepadamu: Banyak
orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. 25 Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok
pintu sambil berkata: Tuan, bukakanlah kami pintu! dan
Ia akan menjawab dan berkata kepadamu: Aku tidak tahu
dari mana kamu datang. 26 Maka kamu akan berkata:
Kami telah makan dan minum di hadapan-Mu dan Engkau
telah mengajar di jalan-jalan kota kami. 27 Tetapi Ia akan
berkata kepadamu: Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu sekalian yang
melakukan kejahatan! 28 Di sanalah akan terdapat ratap
dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan
Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam Kerajaan Allah,
tetapi kamu sendiri dicampakkan ke luar. 29 Dan orang
akan datang dari Timur dan Barat dan dari Utara dan
Selatan dan mereka akan duduk makan di dalam Kerajaan Allah. 30 Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir
yang akan menjadi orang yang terdahulu dan ada orang
yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir.”
31
Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan
berkata kepada Yesus: ”Pergilah, tinggalkanlah tempat
ini, karena Herodes hendak membunuh Engkau.” 32 Jawab
Yesus kepada mereka: ”Pergilah dan katakanlah kepada
si serigala itu: Aku mengusir setan dan menyembuhkan
orang, pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai. 33 Tetapi hari ini dan besok dan
lusa Aku harus meneruskan perjalanan-Ku, sebab tidaklah
semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. 34 Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh
nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang
diutus kepadamu! Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan
anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan
anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.
35
Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi Aku berkata kepadamu: Kamu tidak
akan melihat Aku lagi hingga pada saat kamu berkata:
Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan!”

situ. Semua yang hadir mengamat-amati Dia dengan saksama. 2 Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air
berdiri di hadapan-Nya. 3 Lalu Yesus berkata kepada ahliahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, kata-Nya: ”Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau
tidak?” 4 Mereka itu diam semuanya. Lalu Ia memegang
tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. 5 Kemudian Ia berkata kepada mereka:
”Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik ke
luar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam
sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?” 6 Mereka tidak sanggup membantah-Nya. 7 Karena Yesus melihat,
bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka: 8 ”Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab
mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih
terhormat dari padamu, 9 supaya orang itu, yang mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu: Berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau
dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. 10 Tetapi, apabila engkau diundang, pergilah duduk
di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan
datang dan berkata kepadamu: Sahabat, silakan duduk
di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima
hormat di depan mata semua tamu yang lain. 11 Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.” 12 Dan
Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia:
”Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabatsahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu
atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan
membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. 13 Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang
miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orangorang buta. 14 Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari
kebangkitan orang-orang benar.” 15 Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus: ”Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam Kerajaan Allah.”
16
Tetapi Yesus berkata kepadanya: ”Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang.
17
Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan: Marilah, sebab
segala sesuatu sudah siap. 18 Tetapi mereka bersama-sama
meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya: Aku
telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya;
aku minta dimaafkan. 19 Yang lain berkata: Aku telah
membeli lima pasang lembu kebiri dan aku harus pergi
mencobanya; aku minta dimaafkan. 20 Yang lain lagi berPada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah
kata: Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat
seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di
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datang. 21 Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan
rumah itu dan berkata kepada hambanya: Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah
ke mari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan
orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. 22 Kemudian
hamba itu melaporkan: Tuan, apa yang tuan perintahkan
itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih
ada tempat. 23 Lalu kata tuan itu kepada hambanya: Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orangorang, yang ada di situ, masuk, karena rumahku harus
penuh. 24 Sebab Aku berkata kepadamu: Tidak ada seorangpun dari orang-orang yang telah diundang itu akan
menikmati jamuan-Ku.” 25 Pada suatu kali banyak orang
berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya.
Sambil berpaling Ia berkata kepada mereka: 26 ”Jikalau
seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya
laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. 27 Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi
murid-Ku. 28 Sebab siapakah di antara kamu yang kalau
mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? 29 Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya, mengejek dia, 30 sambil berkata: Orang itu mulai mendirikan,
tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. 31 Atau, raja
manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja
lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan sepuluh ribu orang ia sanggup menghadapi
lawan yang mendatanginya dengan dua puluh ribu orang?
32
Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh
itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. 33 Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu,
yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak
dapat menjadi murid-Ku. 34 Garam memang baik, tetapi
jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? 35 Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa
mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar!”

15

Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia.
2
Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahliahli Taurat, katanya: ”Ia menerima orang-orang berdosa
dan makan bersama-sama dengan mereka.” 3 Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka: 4 ”Siapakah di
antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba, dan
jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemu-
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kannya? 5 Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, 6 dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetanggatetanggan serta berkata kepada mereka: Bersukacitalah
bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang
itu telah kutemukan. 7 Aku berkata kepadamu: Demikian
juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa
yang bertobat, lebih dari pada sukacita karena sembilan
puluh sembilan orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.” 8 ”Atau perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? 9 Dan kalau
ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat
dan tetangga-tetangganya serta berkata: Bersukacitalah
bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang
itu telah kutemukan. 10 Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah
karena satu orang berdosa yang bertobat.” 11 Yesus berkata lagi: ”Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki.
12
Kata yang bungsu kepada ayahnya: Bapa, berikanlah
kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.
Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 13 Beberapa hari kemudian anak bungsu itu
menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang
jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14 Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan
iapun mulai melarat. 15 Lalu ia pergi dan bekerja pada
seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya
ke ladang untuk menjaga babinya. 16 Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi
itu, tetapi tidak seorangpun yang memberikannya kepadanya. 17 Lalu ia menyadari keadaannya, katanya: Betapa
banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpah-limpah
makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18 Aku
akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan
terhadap bapa, 19 aku tidak layak lagi disebutkan anak
bapa; jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa.
20
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika
ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah
hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. 21 Kata anak
itu kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga
dan terhadap bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak
bapa. 22 Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya:
Lekaslah bawa ke mari jubah yang terbaik, pakaikanlah
itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. 23 Dan ambillah anak lembu tambun
itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. 24 Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka
mulailah mereka bersukaria. 25 Tetapi anaknya yang su-
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lung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke
rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian taritarian. 26 Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. 27 Jawab hamba
itu: Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali
dengan sehat. 28 Maka marahlah anak sulung itu dan ia
tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 29 Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya: Telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah
aku melanggar perintah bapa, tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. 30 Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan
bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa
menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. 31 Kata
ayahnya kepadanya: Anakku, engkau selalu bersama-sama
dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 32 Kita patut bersukacita dan bergembira karena
adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah
hilang dan didapat kembali.”

16

Dan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: ”Ada
seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan, bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. 2 Lalu ia memanggil bendahara itu
dan berkata kepadanya: Apakah yang kudengar tentang
engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.
3
Kata bendahara itu di dalam hatinya: Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku
sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. 4 Aku tahu apa yang akan aku perbuat,
supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. 5 Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama:
Berapakah hutangmu kepada tuanku? 6 Jawab orang itu:
Seratus tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu:
Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang
lain sekarang juga: Lima puluh tempayan. 7 Kemudian ia
berkata kepada yang kedua: Dan berapakah hutangmu?
Jawab orang itu: Seratus pikul gandum. Katanya kepada
orang itu: Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang
lain: Delapan puluh pikul. 8 Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan
cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap
sesamanya dari pada anak-anak terang. 9 Dan Aku berkata kepadamu: Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mamon yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu
tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi.” 10 ”Barangsiapa setia dalam perkara-perkara
kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia ti-

dak benar juga dalam perkara-perkara besar. 11 Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal Mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta
yang sesungguhnya? 12 Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan
hartamu sendiri kepadamu? 13 Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian
ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain,
atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada
Allah dan kepada Mamon.” 14 Semuanya itu didengar oleh
orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka
mencemoohkan Dia. 15 Lalu Ia berkata kepada mereka:
”Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah
mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia,
dibenci oleh Allah. 16 Hukum Taurat dan kitab para nabi
berlaku sampai kepada zaman Yohanes; dan sejak waktu
itu Kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. 17 Lebih mudah langit
dan bumi lenyap dari pada satu titik dari hukum Taurat batal. 18 Setiap orang yang menceraikan isterinya, lalu
kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah.” 19 ”Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap
hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20 Dan ada seorang
pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, 21 dan
ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari
meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan
menjilat boroknya. 22 Kemudian matilah orang miskin itu,
lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham.
23
Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut ia memandang
ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus
duduk di pangkuannya. 24 Lalu ia berseru, katanya: Bapa
Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, supaya ia
mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan
lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.
25
Tetapi Abraham berkata: Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu,
sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 26 Selain dari
pada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang
yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari
sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ
kepada kami tidak dapat menyeberang. 27 Kata orang itu:
Kalau demikian, aku minta kepadamu, bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, 28 sebab masih ada
lima orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak
ke dalam tempat penderitaan ini. 29 Tetapi kata Abraham:
Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi; baiklah
mereka mendengarkan kesaksian itu. 30 Jawab orang itu:
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Tidak, bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan
bertobat. 31 Kata Abraham kepadanya: Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka
tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang
yang bangkit dari antara orang mati.”

Allah akan datang, Yesus menjawab, kata-Nya: ”Kerajaan
Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, 21 juga orang tidak dapat mengatakan: Lihat, ia ada di sini atau ia ada
di sana! Sebab sesungguhnya Kerajaan Allah ada di antara kamu.” 22 Dan Ia berkata kepada murid-murid-Nya:
”Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu dari pada
hari-hari Anak Manusia itu dan kamu tidak akan melihatnya. 23 Dan orang akan berkata kepadamu: Lihat, ia
Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: ”Tidak mungada di sana; lihat, ia ada di sini! Jangan kamu pergi ke
kin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang
situ, jangan kamu ikut. 24 Sebab sama seperti kilat meyang mengadakannya. 2 Adalah lebih baik baginya jika
mancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang
sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilain, demikian pulalah kelak halnya Anak Manusia pada
lemparkan ke dalam laut, dari pada menyesatkan salah
hari kedatangan-Nya. 25 Tetapi Ia harus menanggung basatu dari orang-orang yang lemah ini. 3 Jagalah dirimu!
nyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini.
Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia, dan jikalau 26
Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian puia menyesal, ampunilah dia. 4 Bahkan jikalau ia berbuat
lalah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia: 27 mereka
dosa terhadap engkau tujuh kali sehari dan tujuh kali ia
makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai
kembali kepadamu dan berkata: Aku menyesal, engkau
kepada
hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah
harus mengampuni dia.” 5 Lalu kata rasul-rasul itu kepada
air
bah
dan membinasakan mereka semua. 28 Demikian
Tuhan: ”Tambahkanlah iman kami!” 6 Jawab Tuhan: ”Kajuga seperti yang terjadi di zaman Lot: mereka makan dan
lau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi
minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam
saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini: Terbandan membangun. 29 Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari
tunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan
Sodom turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit
taat kepadamu.” 7 ”Siapa di antara kamu yang mempunyai
dan membinasakan mereka semua. 30 Demikianlah halnya
seorang hamba yang membajak atau menggembalakan terkelak pada hari, di mana Anak Manusia menyatakan dirinak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia
Nya. 31 Barangsiapa pada hari itu sedang di peranginan
pulang dari ladang: Mari segera makan! 8 Bukankah sedi atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah,
baliknya ia akan berkata kepada hamba itu: Sediakanlah
janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian
makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku samjuga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali.
pai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau 32
Ingatlah akan isteri Lot! 33 Barangsiapa berusaha meboleh makan dan minum. 9 Adakah ia berterima kasih kemelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan bapada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa
rangsiapa
kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkanyang ditugaskan kepadanya? 10 Demikian jugalah kamu.
nya. 34 Aku berkata kepadamu: Pada malam itu ada dua
Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang dituorang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa
gaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata: Kami adadan yang lain akan ditinggalkan. 35 Ada dua orang peremlah hamba-hamba yang tidak berguna; kami hanya melapuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa
kukan apa yang kami harus lakukan.” 11 Dalam perjalanandan yang lain akan ditinggalkan.” 36 (Kalau ada dua orang
Nya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria
di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan
dan Galilea. 12 Ketika Ia memasuki suatu desa datanglah
ditinggalkan.) 37 Kata mereka kepada Yesus: ”Di mana,
sepuluh orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berTuhan?” Kata-Nya kepada mereka: ”Di mana ada mayat,
diri agak jauh 13 dan berteriak: ”Yesus, Guru, kasihanilah
di situ berkerumun burung nasar.”
14
kami!” Lalu Ia memandang mereka dan berkata: ”Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam.” Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir.
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada me15
Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sem- reka untuk menegaskan, bahwa mereka harus selalu berbuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nya- doa dengan tidak jemu-jemu. 2 Kata-Nya: ”Dalam sebuah
ring, 16 lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan
syukur kepada-Nya. Orang itu adalah seorang Samaria. tidak menghormati seorangpun. 3 Dan di kota itu ada
17
Lalu Yesus berkata: ”Bukankah kesepuluh orang tadi seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan
semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang sem- berkata: Belalah hakku terhadap lawanku. 4 Beberapa
bilan orang itu? 18 Tidak adakah di antara mereka yang waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia
kembali untuk memuliakan Allah selain dari pada orang berkata dalam hatinya: Walaupun aku tidak takut akan
asing ini?” 19 Lalu Ia berkata kepada orang itu: ”Berdiri- Allah dan tidak menghormati seorangpun, 5 namun karena
lah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.” janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan
20
Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila Kerajaan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya me-
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nyerang aku.” 6 Kata Tuhan: ”Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu! 7 Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu
sebelum menolong mereka? 8 Aku berkata kepadamu: Ia
akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak
Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?”
9
Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini: 10 ”Ada dua orang pergi ke Bait
Allah untuk berdoa; yang seorang adalah Farisi dan yang
lain pemungut cukai. 11 Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur
kepada-Mu, karena aku tidak sama seperti semua orang
lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah
dan bukan juga seperti pemungut cukai ini; 12 aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari
segala penghasilanku. 13 Tetapi pemungut cukai itu berdiri
jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit,
melainkan ia memukul diri dan berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 14 Aku berkata kepadamu:
Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barangsiapa
meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa
merendahkan diri, ia akan ditinggikan.” 15 Maka datanglah
orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada
Yesus, supaya Ia menjamah mereka. Melihat itu muridmurid-Nya memarahi orang-orang itu. 16 Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata: ”Biarkanlah anak-anak itu
datang kepada-Ku, dan jangan kamu menghalang-halangi
mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah. 17 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah
seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.” 18 Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya: ”Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?” 19 Jawab Yesus: ”Mengapa kaukatakan Aku baik? Tak seorangpun
yang baik selain dari pada Allah saja. 20 Engkau tentu
mengetahui segala perintah Allah: Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan
saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu.” 21 Kata orang
itu: ”Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku.”
22
Mendengar itu Yesus berkata kepadanya: ”Masih tinggal
satu hal lagi yang harus kaulakukan: juallah segala yang
kaumiliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian
datanglah ke mari dan ikutlah Aku.” 23 Ketika orang itu
mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia
sangat kaya. 24 Lalu Yesus memandang dia dan berkata:
”Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam
Kerajaan Allah. 25 Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk
ke dalam Kerajaan Allah.” 26 Dan mereka yang mendengar

itu berkata: ”Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?” 27 Kata Yesus: ”Apa yang tidak mungkin bagi
manusia, mungkin bagi Allah.” 28 Petrus berkata: ”Kami
ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau.” 29 Kata Yesus kepada mereka: ”Aku berkata
kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, isterinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, 30 akan menerima
kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman
yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal.”
31
Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu berkata
kepada mereka: ”Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan
segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak
Manusia akan digenapi. 32 Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolokolokkan, dihina dan diludahi, 33 dan mereka menyesah dan
membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit.”
34
Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu; arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan
mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. 35 Waktu Yesus
hampir tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di
pinggir jalan dan mengemis. 36 Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya: ”Apa itu?” 37 Kata
orang kepadanya: ”Yesus orang Nazaret lewat.” 38 Lalu ia
berseru: ”Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku!” 39 Maka
mereka, yang berjalan di depan, menegor dia supaya ia
diam. Namun semakin keras ia berseru: ”Anak Daud, kasihanilah aku!” 40 Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepada-Nya. Dan ketika ia telah berada
di dekat-Nya, Yesus bertanya kepadanya: 41 ”Apa yang kaukehendaki supaya Aku perbuat bagimu?” Jawab orang
itu: ”Tuhan, supaya aku dapat melihat!” 42 Lalu kata Yesus kepadanya: ”Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau!” 43 Dan seketika itu juga melihatlah ia,
lalu mengikuti Dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah.
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Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. 2 Di situ ada seorang bernama Zakheus,
kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. 3 Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek.
4
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, yang akan lewat
di situ. 5 Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke
atas dan berkata: ”Zakheus, segeralah turun, sebab hari
ini Aku harus menumpang di rumahmu.” 6 Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 7 Tetapi
semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya: ”Ia menumpang di rumah orang berdosa.” 8 Tetapi
Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan: ”Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat.” 9 Kata Yesus
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kepadanya: ”Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang inipun anak Abraham. 10 Sebab
Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan
yang hilang.” 11 Untuk mereka yang mendengarkan Dia di
situ, Yesus melanjutkan perkataan-Nya dengan suatu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka
menyangka, bahwa Kerajaan Allah akan segera kelihatan.
12
Maka Ia berkata: ”Ada seorang bangsawan berangkat
ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi
raja di situ dan setelah itu baru kembali. 13 Ia memanggil
sepuluh orang hambanya dan memberikan sepuluh mina
kepada mereka, katanya: Pakailah ini untuk berdagang
sampai aku datang kembali. 14 Akan tetapi orang-orang
sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan: Kami tidak mau orang
ini menjadi raja atas kami. 15 Dan terjadilah, ketika ia
kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh
memanggil hamba-hambanya, yang telah diberinya uang
itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masingmasing. 16 Orang yang pertama datang dan berkata: Tuan,
mina tuan yang satu itu telah menghasilkan sepuluh mina.
17
Katanya kepada orang itu: Baik sekali perbuatanmu itu,
hai hamba yang baik; engkau telah setia dalam perkara
kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas sepuluh kota.
18
Datanglah yang kedua dan berkata: Tuan, mina tuan
telah menghasilkan lima mina. 19 Katanya kepada orang
itu: Dan engkau, kuasailah lima kota. 20 Dan hamba yang
ketiga datang dan berkata: Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. 21 Sebab aku takut
akan tuan, karena tuan adalah manusia yang keras; tuan
mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur. 22 Katanya kepada orang
itu: Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu
bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa
yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak
aku tabur. 23 Jika demikian, mengapa uangku itu tidak
kauberikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka
sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. 24 Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di
situ: Ambillah mina yang satu itu dari padanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh mina itu.
25
Kata mereka kepadanya: Tuan, ia sudah mempunyai sepuluh mina. 26 Jawabnya: Aku berkata kepadamu: Setiap
orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, dari padanya akan diambil,
juga apa yang ada padanya. 27 Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah
mereka ke mari dan bunuhlah mereka di depan mataku.”
28
Dan setelah mengatakan semuanya itu Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanan-Nya ke Yerusalem.
29
Ketika Ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak
di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh
dua orang murid-Nya 30 dengan pesan: ”Pergilah ke kam-
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pung yang di depanmu itu: Pada waktu kamu masuk di
situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah
keledai itu dan bawalah ke mari. 31 Dan jika ada orang
bertanya kepadamu: Mengapa kamu melepaskannya? jawablah begini: Tuhan memerlukannya.” 32 Lalu pergilah
mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala
sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. 33 Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu: ”Mengapa kamu melepaskan keledai
itu?” 34 Kata mereka: ”Tuhan memerlukannya.” 35 Mereka
membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. 36 Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. 37 Ketika Ia
dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi Dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena
segala mujizat yang telah mereka lihat. 38 Kata mereka:
”Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama
Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang mahatinggi!” 39 Beberapa orang Farisi yang turut
dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus: ”Guru,
tegorlah murid-murid-Mu itu.” 40 Jawab-Nya: ”Aku berkata kepadamu: Jika mereka ini diam, maka batu ini akan
berteriak.” 41 Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat
kota itu, Ia menangisinya, 42 kata-Nya: ”Wahai, betapa
baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang
perlu untuk damai sejahteramu! Tetapi sekarang hal itu
tersembunyi bagi matamu. 43 Sebab akan datang harinya,
bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu,
lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, 44 dan mereka akan membinasakan engkau
beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu mereka
tidak akan membiarkan satu batupun tinggal terletak di
atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat,
bilamana Allah melawat engkau.” 45 Lalu Yesus masuk ke
Bait Allah dan mulailah Ia mengusir semua pedagang di
situ, 46 kata-Nya kepada mereka: ”Ada tertulis: RumahKu adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun.” 47 Tiap-tiap hari Ia mengajar di dalam
Bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta
orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan Dia, 48 tetapi mereka tidak tahu, bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat
kepada-Nya dan ingin mendengarkan Dia.
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Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak
di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imamimam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ,
2
dan mereka berkata kepada Yesus: ”Katakanlah kepada
kami dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal
itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepada-Mu!”
3
Jawab Yesus kepada mereka: ”Aku juga akan menga-
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jukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepada- Allah. 22 Apakah kami diperbolehkan membayar pajak keKu: 4 Baptisan Yohanes itu, dari sorga atau dari manusia?” pada Kaisar atau tidak?” 23 Tetapi Yesus mengetahui mak5
Mereka mempertimbangkannya di antara mereka, dan sud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka:
berkata: ”Jikalau kita katakan: Dari sorga, Ia akan ber- 24 ”Tunjukkanlah kepada-Ku suatu dinar; gambar dan tukata: Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? 6 Tetapi lisan siapakah ada padanya?” Jawab mereka: ”Gambar
jikalau kita katakan: Dari manusia, seluruh rakyat akan dan tulisan Kaisar.” 25 Lalu kata Yesus kepada mereka:
melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin, bahwa ”Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib
Yohanes adalah seorang nabi.” 7 Lalu mereka menjawab, kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang
bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. 8 Maka wajib kamu berikan kepada Allah!” 26 Dan mereka tidak
kata Yesus kepada mereka: ”Jika demikian, Aku juga ti- dapat menjerat Dia dalam perkataan-Nya di depan orang
dak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah Aku banyak. Mereka heran akan jawab-Nya itu dan mereka
melakukan hal-hal itu.” 9 Lalu Yesus mengatakan perumpa- diam. 27 Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Samaan ini kepada orang banyak: ”Seorang membuka kebun duki, yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka
anggur; kemudian ia menyewakannya kepada penggarap- bertanya kepada-Nya: 28 ”Guru, Musa menuliskan perinpenggarap lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang tah ini untuk kita: Jika seorang, yang mempunyai sauagak lama. 10 Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyu- dara laki-laki, mati sedang isterinya masih ada, tetapi ia
ruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, su- tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan
paya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun ang- isterinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudagur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu me- ranya itu. 29 Adalah tujuh orang bersaudara. Yang permukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan ta- tama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan
ngan hampa. 11 Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba tidak meninggalkan anak. 30 Lalu perempuan itu dikawini
yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan diperma- oleh yang kedua, 31 dan oleh yang ketiga dan demikianlah
lukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan berturut-turut oleh ketujuh saudara itu, mereka semuanya
hampa. 12 Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, te- mati dengan tidak meninggalkan anak. 32 Akhirnya peremtapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan puan itupun mati. 33 Bagaimana sekarang dengan peremke luar kebun itu. 13 Maka kata tuan kebun anggur itu: puan itu, siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi
Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah
yang kekasih; tentu ia mereka segani. 14 Tetapi ketika beristerikan dia.” 34 Jawab Yesus kepada mereka: ”Orangpenggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka ber- orang dunia ini kawin dan dikawinkan, 35 tetapi mereka
unding, katanya: Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia
supaya warisan ini menjadi milik kita. 15 Lalu mereka me- yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang
lemparkan dia ke luar kebun anggur itu dan membunuh- mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. 36 Sebab menya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun reka tidak dapat mati lagi; mereka sama seperti malaikatanggur itu dengan mereka? 16 Ia akan datang dan mem- malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mebinasakan penggarap-penggarap itu, dan mempercayakan reka telah dibangkitkan. 37 Tentang bangkitnya orang-orang
kebun anggur itu kepada orang-orang lain.” Mendengar mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang
itu mereka berkata: ”Sekali-kali jangan!” 17 Tetapi Yesus semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah
memandang mereka dan berkata: ”Jika demikian apakah Ishak dan Allah Yakub. 38 Ia bukan Allah orang mati,
arti nas ini: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang ba- melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia sengunan telah menjadi batu penjuru? 18 Barangsiapa ja- mua orang hidup.” 39 Mendengar itu beberapa ahli Taurat
tuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barangsiapa berkata: ”Guru, jawab-Mu itu tepat sekali.” 40 Sebab meditimpa batu itu, ia akan remuk.” 19 Lalu ahli-ahli Tau- reka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus.
rat dan imam-imam kepala berusaha menangkap Dia pada 41 Tetapi Yesus berkata kepada mereka: ”Bagaimana orang
saat itu juga, sebab mereka tahu, bahwa merekalah yang dapat mengatakan, bahwa Mesias adalah Anak Daud? 42 Sebab
dimaksudkan-Nya dengan perumpamaan itu, tetapi me- Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur: Tuhan telah
reka takut kepada orang banyak. 20 Ahli-ahli Taurat dan berfirman kepada Tuanku: duduklah di sebelah kanan-Ku,
imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka me- 43 sampai Kubuat musuh-musuh-Mu menjadi tumpuan kakinyuruh kepada-Nya mata-mata yang berlaku seolah-olah Mu. 44 Jadi Daud menyebut Dia Tuannya, bagaimana
orang jujur, supaya mereka dapat menjerat-Nya dengan su- mungkin Ia anaknya pula?” 45 Ketika semua orang banyak
atu pertanyaan dan menyerahkan-Nya kepada wewenang mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya:
dan kuasa wali negeri. 21 Orang-orang itu mengajukan per- 46 ”Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalantanyaan ini kepada-Nya: ”Guru, kami tahu, bahwa segala jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghorperkataan dan pengajaran-Mu benar dan Engkau tidak matan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di
mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan,
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47

yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui
mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka
itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat.”

di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang
berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota,
22
sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. 23 Celakalah ibu-ibu yang sedang
hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu! SeKetika Yesus mengangkat muka-Nya, Ia melihat orangbab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh neorang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam
geri dan murka atas bangsa ini, 24 dan mereka akan tewas
peti persembahan. 2 Ia melihat juga seorang janda misoleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala
kin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. 3 Lalu Ia
bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsaberkata: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda
bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman
miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang
bangsa-bangsa itu.” 25 ”Dan akan ada tanda-tanda pada
itu. 4 Sebab mereka semua memberi persembahannya dari
matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi
kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekuranganbangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru
nya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya.” 5 Ketika bebedan gelora laut. 26 Orang akan mati ketakutan karena kecerapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi
masan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi
bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah
ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. 27 Pada waktu
dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkataitu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan
lah Yesus: 6 ”Apa yang kamu lihat di situ--akan datang hadengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. 28 Apabila
rinya di mana tidak ada satu batupun akan dibiarkan tersemuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah muletak di atas batu yang lain; semuanya akan diruntuhkan.”
kamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat.” 29 Lalu Yesus
7
Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya: ”Guru,
mengatakan perumpamaan ini kepada mereka: ”Perhatibilamanakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya, kakanlah pohon ara atau pohon apa saja. 30 Apabila kamu
lau itu akan terjadi?” 8 Jawab-Nya: ”Waspadalah, supaya
melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dekamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan dangan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. 31 Demikian
tang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah Dia,
juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah,
dan: Saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mebahwa Kerajaan Allah sudah dekat. 32 Aku berkata kereka. 9 Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan
padamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu,
dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab sesebelum semuanya terjadi. 33 Langit dan bumi akan bermuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti
lalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.” 34 ”Jagalah
kesudahannya akan datang segera.” 10 Ia berkata kepada
dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemereka: ”Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan keramabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dan sujaan melawan kerajaan, 11 dan akan terjadi gempa bumi
paya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas diyang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyarimu seperti suatu jerat. 35 Sebab ia akan menimpa semua
kit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal
penduduk bumi ini. 36 Berjaga-jagalah senantiasa sambil
yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari laberdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari
ngit. 12 Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap
semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdan dianiaya; kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadiri di hadapan Anak Manusia.” 37 Pada siang hari Yesus
dat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kemengajar di Bait Allah dan pada malam hari Ia keluar dan
pada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namabermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. 38 Dan
Ku. 13 Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk
pagi-pagi semua orang banyak datang kepada-Nya di dabersaksi. 14 Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, sulam Bait Allah untuk mendengarkan Dia.
paya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu.
15
Sebab Aku sendiri akan memberikan kepadamu katakata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau
Hari raya Roti Tidak Beragi, yang disebut Paskah,
dibantah lawan-lawanmu. 16 Dan kamu akan diserahkan sudah dekat. 2 Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat
juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluar- mencari jalan, bagaimana mereka dapat membunuh Yegamu dan sahabat-sahabatmu dan beberapa orang di an- sus, sebab mereka takut kepada orang banyak. 3 Maka
tara kamu akan dibunuh 17 dan kamu akan dibenci semua masuklah Iblis ke dalam Yudas, yang bernama Iskariot,
orang oleh karena nama-Ku. 18 Tetapi tidak sehelaipun seorang dari kedua belas murid itu. 4 Lalu pergilah Yudari rambut kepalamu akan hilang. 19 Kalau kamu tetap das kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengabertahan, kamu akan memperoleh hidupmu.” 20 ”Apabila wal Bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana
kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. 5 Mereka saketahuilah, bahwa keruntuhannya sudah dekat. 21 Pada ngat gembira dan bermupakat untuk memberikan sejumwaktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus mela- lah uang kepadanya. 6 Ia menyetujuinya, dan mulai dari
rikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menye-
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rahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. nentukannya bagi-Ku, 30 bahwa kamu akan makan dan mi7
Maka tibalah hari raya Roti Tidak Beragi, yaitu hari di num semeja dengan Aku di dalam Kerajaan-Ku dan kamu
mana orang harus menyembelih domba Paskah. 8 Lalu Ye- akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua besus menyuruh Petrus dan Yohanes, kata-Nya: ”Pergilah, las suku Israel. 31 Simon, Simon, lihat, Iblis telah menunpersiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita tut untuk menampi kamu seperti gandum, 32 tetapi Aku
makan.” 9 Kata mereka kepada-Nya: ”Di manakah Eng- telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gukau kehendaki kami mempersiapkannya?” 10 Jawab-Nya: gur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah
”Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu saudara-saudaramu.” 33 Jawab Petrus: ”Tuhan, aku bersedengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikuti- dia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Englah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, 11 dan kata- kau!” 34 Tetapi Yesus berkata: ”Aku berkata kepadamu,
kanlah kepada tuan rumah itu: Guru bertanya kepadamu: Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok, sebelum engdi manakah ruangan tempat Aku bersama-sama dengan kau tiga kali menyangkal, bahwa engkau mengenal Aku.”
murid-murid-Ku akan makan Paskah? 12 Lalu orang itu 35 Lalu Ia berkata kepada mereka: ”Ketika Aku mengutus
akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kabesar yang sudah lengkap, di situlah kamu harus mem- sut, adakah kamu kekurangan apa-apa?” 36 Jawab mereka:
persiapkannya.” 13 Maka berangkatlah mereka dan mereka ”Suatupun tidak.” Kata-Nya kepada mereka: ”Tetapi sekamendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada me- rang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah
reka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. 14 Ketika tiba ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal;
saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul- dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menrasul-Nya. 15 Kata-Nya kepada mereka: ”Aku sangat rindu jual jubahnya dan membeli pedang. 37 Sebab Aku bermakan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum kata kepada kamu, bahwa nas Kitab Suci ini harus digeAku menderita. 16 Sebab Aku berkata kepadamu: Aku ti- napi pada-Ku: Ia akan terhitung di antara pemberontakdak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan- pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang Aku senya dalam Kerajaan Allah.” 17 Kemudian Ia mengambil se- dang digenapi.” 38 Kata mereka: ”Tuhan, ini dua pedang.”
buah cawan, mengucap syukur, lalu berkata: ”Ambillah Jawab-Nya: ”Sudah cukup.” 39 Lalu pergilah Yesus ke luar
ini dan bagikanlah di antara kamu. 18 Sebab Aku berkata kota dan sebagaimana biasa Ia menuju Bukit Zaitun. Muridkepada kamu: mulai dari sekarang ini Aku tidak akan mi- murid-Nya juga mengikuti Dia. 40 Setelah tiba di tempat
num lagi hasil pokok anggur sampai Kerajaan Allah te- itu Ia berkata kepada mereka: ”Berdoalah supaya kamu
lah datang.” 19 Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, jangan jatuh ke dalam pencobaan.” 41 Kemudian Ia menjamemecah-mecahkannya dan memberikannya kepada me- uhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya,
reka, kata-Nya: ”Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi lalu Ia berlutut dan berdoa, kata-Nya: 42 ”Ya Bapa-Ku, jikamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku.” 20 Demikian
kalau Engkau mau, ambillah cawan ini dari pada-Ku; tejuga dibuat-Nya dengan cawan sesudah makan; Ia berkata: tapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah
”Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku, yang di- yang terjadi.” 43 Maka seorang malaikat dari langit menamtumpahkan bagi kamu. 21 Tetapi, lihat, tangan orang yang pakkan diri kepada-Nya untuk memberi kekuatan kepadamenyerahkan Aku, ada bersama dengan Aku di meja ini. Nya. 44 Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh
22
Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang berdoa. Peluh-Nya menjadi seperti titik-titik darah yang
telah ditetapkan, akan tetapi, celakalah orang yang oleh- bertetesan ke tanah. 45 Lalu Ia bangkit dari doa-Nya dan
nya Ia diserahkan!” 23 Lalu mulailah mereka memperso- kembali kepada murid-murid-Nya, tetapi Ia mendapati mealkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. reka sedang tidur karena dukacita. 46 Kata-Nya kepada
24
Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Ye- mereka: ”Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdosus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara me- alah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.”
reka. 25 Yesus berkata kepada mereka: ”Raja-raja bangsa- 47 Waktu Yesus masih berbicara datanglah serombongan
bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang orang, sedang murid-Nya yang bernama Yudas, seorang
menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung.dari kedua belas murid itu, berjalan di depan mereka. Yu26
Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbe- das mendekati Yesus untuk mencium-Nya. 48 Maka kata
sar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling Yesus kepadanya: ”Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak
muda dan pemimpin sebagai pelayan. 27 Sebab siapakah Manusia dengan ciuman?” 49 Ketika mereka, yang bersamayang lebih besar: yang duduk makan, atau yang mela- sama dengan Yesus, melihat apa yang akan terjadi, beryani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi Aku katalah mereka: ”Tuhan, mestikah kami menyerang meada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. 28 Kamulah reka dengan pedang?” 50 Dan seorang dari mereka menyeyang tetap tinggal bersama-sama dengan Aku dalam se- rang hamba Imam Besar sehingga putus telinga kanannya.
gala pencobaan yang Aku alami. 29 Dan Aku menentukan 51 Tetapi Yesus berkata: ”Sudahlah itu.” Lalu Ia menjamah
hak-hak Kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapa-Ku me- telinga orang itu dan menyembuhkannya. 52 Maka Yesus
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berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap Dia, kata-Nya: ”Sangkamu Aku ini penyamun,
maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung?
53
Padahal tiap-tiap hari Aku ada di tengah-tengah kamu
di dalam Bait Allah, dan kamu tidak menangkap Aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu.”
54
Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia
digiring ke rumah Imam Besar. Dan Petrus mengikut dari
jauh. 55 Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus
juga duduk di tengah-tengah mereka. 56 Seorang hamba
perempuan melihat dia duduk dekat api; ia mengamatamatinya lalu berkata: ”Juga orang ini bersama-sama dengan Dia.” 57 Tetapi Petrus menyangkal, katanya: ”Bukan,
aku tidak kenal Dia!” 58 Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata: ”Engkau juga seorang
dari mereka!” Tetapi Petrus berkata: ”Bukan, aku tidak!”
59
Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas: ”Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan Dia, sebab ia juga orang Galilea.” 60 Tetapi Petrus
berkata: ”Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan.” Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. 61 Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus.
Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya: ”Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah tiga kali menyangkal Aku.” 62 Lalu ia pergi ke luar dan
menangis dengan sedihnya. 63 Dan orang-orang yang menahan Yesus, mengolok-olokkan Dia dan memukuli-Nya.
64
Mereka menutupi muka-Nya dan bertanya: ”Cobalah
katakan siapakah yang memukul Engkau?” 65 Dan banyak
lagi hujat yang diucapkan mereka kepada-Nya. 66 Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa
Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu
mereka menghadapkan Dia ke Mahkamah Agama mereka,
67
katanya: ”Jikalau Engkau adalah Mesias, katakanlah
kepada kami.” Jawab Yesus: ”Sekalipun Aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya;
68
dan sekalipun Aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. 69 Mulai sekarang Anak
Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Yang Mahakuasa.” 70 Kata mereka semua: ”Kalau begitu, Engkau ini
Anak Allah?” Jawab Yesus: ”Kamu sendiri mengatakan,
bahwa Akulah Anak Allah.” 71 Lalu kata mereka: ”Untuk
apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya
dari mulut-Nya sendiri.”

23

Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa
menghadap Pilatus. 2 Di situ mereka mulai menuduh Dia,
katanya: ”Telah kedapatan oleh kami, bahwa orang ini
menyesatkan bangsa kami, dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang diri-Nya Ia mengatakan,
bahwa Ia adalah Kristus, yaitu Raja.” 3 Pilatus bertanya
kepada-Nya: ”Engkaukah raja orang Yahudi?” Jawab Ye-
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sus: ”Engkau sendiri mengatakannya.” 4 Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu:
”Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini.”
5
Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya: ”Ia menghasut rakyat dengan ajaran-Nya di seluruh Yudea, Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini.” 6 Ketika Pilatus
mendengar itu ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea. 7 Dan ketika ia tahu, bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim Dia menghadap Herodes, yang
pada waktu itu ada juga di Yerusalem. 8 Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama
ia ingin melihat-Nya, karena ia sering mendengar tentang
Dia, lagipula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus
mengadakan suatu tanda. 9 Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban
apapun. 10 Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli
Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan
yang berat terhadap Dia. 11 Maka mulailah Herodes dan
pasukannya menista dan mengolok-olokkan Dia, ia mengenakan jubah kebesaran kepada-Nya lalu mengirim Dia
kembali kepada Pilatus. 12 Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus; sebelum itu mereka bermusuhan. 13 Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, 14 dan berkata
kepada mereka: ”Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu
lihat sendiri bahwa aku telah memeriksa-Nya, dan dari
kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepada-Nya tidak ada yang kudapati pada-Nya. 15 Dan Herodes juga
tidak, sebab ia mengirimkan Dia kembali kepada kami.
Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukanNya yang setimpal dengan hukuman mati. 16 Jadi aku
akan menghajar Dia, lalu melepaskan-Nya.” 17 (Sebab ia
wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu.)
18
Tetapi mereka berteriak bersama-sama: ”Enyahkanlah
Dia, lepaskanlah Barabas bagi kami!” 19 Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena
pembunuhan. 20 Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. 21 Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya:
”Salibkanlah Dia! Salibkanlah Dia!” 22 Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka: ”Kejahatan apa yang
sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu
kesalahanpun yang kudapati pada-Nya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar Dia, lalu
melepaskan-Nya.” 23 Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut, supaya Ia disalibkan, dan akhirnya
mereka menang dengan teriak mereka. 24 Lalu Pilatus memutuskan, supaya tuntutan mereka dikabulkan. 25 Dan ia
melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan
tuntutan mereka, tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. 26 Ketika mereka
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membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama
Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu
diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya
sambil mengikuti Yesus. 27 Sejumlah besar orang mengikuti Dia; di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. 28 Yesus berpaling kepada mereka dan berkata: ”Hai puteri-puteri Yerusalem, janganlah kamu menangisi Aku, melainkan tangisilah dirimu
sendiri dan anak-anakmu! 29 Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata: Berbahagialah perempuan mandul
dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang
susunya tidak pernah menyusui. 30 Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung: Runtuhlah menimpa
kami! dan kepada bukit-bukit: Timbunilah kami! 31 Sebab
jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?” 32 Dan ada
juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk
dihukum mati bersama-sama dengan Dia. 33 Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka
menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan-Nya dan yang lain
di sebelah kiri-Nya. 34 Yesus berkata: ”Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka
perbuat.” Dan mereka membuang undi untuk membagi
pakaian-Nya. 35 Orang banyak berdiri di situ dan melihat
semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya:
”Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan diri-Nya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang
dipilih Allah.” 36 Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan
Dia; mereka mengunjukkan anggur asam kepada-Nya 37 dan
berkata: ”Jika Engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah diri-Mu!” 38 Ada juga tulisan di atas kepala-Nya:
”Inilah raja orang Yahudi”. 39 Seorang dari penjahat yang
di gantung itu menghujat Dia, katanya: ”Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah diri-Mu dan kami!”
40
Tetapi yang seorang menegor dia, katanya: ”Tidakkah
engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? 41 Kita memang selayaknya
dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.” 42 Lalu ia berkata: ”Yesus, ingatlah akan
aku, apabila Engkau datang sebagai Raja.” 43 Kata Yesus
kepadanya: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari
ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus.” 44 Ketika itu hari sudah kira-kira jam dua belas, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam
tiga, 45 sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir Bait Suci
terbelah dua. 46 Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring:
”Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku.”
Dan sesudah berkata demikian Ia menyerahkan nyawaNya. 47 Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia
memuliakan Allah, katanya: ”Sungguh, orang ini adalah
orang benar!” 48 Dan sesudah seluruh orang banyak, yang
datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat

apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukulmukul diri. 49 Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia
dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu.
50
Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota Majelis
Besar, dan seorang yang baik lagi benar. 51 Ia tidak setuju
dengan putusan dan tindakan Majelis itu. Ia berasal dari
Arimatea, sebuah kota Yahudi dan ia menanti-nantikan
Kerajaan Allah. 52 Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. 53 Dan sesudah ia menurunkan mayat
itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di
mana belum pernah dibaringkan mayat. 54 Hari itu adalah
hari persiapan dan sabat hampir mulai. 55 Dan perempuanperempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari
Galilea, ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayat-Nya dibaringkan. 56 Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. (2356b) Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut
hukum Taurat,

24

tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu
mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. 2 Mereka mendapati batu sudah
terguling dari kubur itu, 3 dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. 4 Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada
dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang
berkilau-kilauan. 5 Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada
mereka: ”Mengapa kamu mencari Dia yang hidup, di antara orang mati? 6 Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit.
Ingatlah apa yang dikatakan-Nya kepada kamu, ketika Ia
masih di Galilea, 7 yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan,
dan akan bangkit pada hari yang ketiga.” 8 Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. 9 Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceriterakan semuanya itu kepada kesebelas murid dan kepada semua saudara yang lain. 10 Perempuan-perempuan itu ialah Maria
dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan
perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. 11 Tetapi
bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong
kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan
itu. 12 Sungguhpun demikian Petrus bangun, lalu cepatcepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi,
dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. 13 Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid
Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus, yang
terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem, 14 dan
mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah
terjadi. 15 Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan ber-
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tukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahlalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 16 Tetapi ada mecahkan roti. 36 Dan sementara mereka bercakap-cakap
sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah
tidak dapat mengenal Dia. 17 Yesus berkata kepada me- mereka dan berkata kepada mereka: ”Damai sejahtera
reka: ”Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu bagi kamu!” 37 Mereka terkejut dan takut dan menyangka
berjalan?” Maka berhentilah mereka dengan muka mu- bahwa mereka melihat hantu. 38 Akan tetapi Ia berkata
ram. 18 Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab- kepada mereka: ”Mengapa kamu terkejut dan apa sebabNya: ”Adakah Engkau satu-satunya orang asing di Yeru- nya timbul keragu-raguan di dalam hati kamu? 39 Lihatlah
salem, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari- tangan-Ku dan kaki-Ku: Aku sendirilah ini; rabalah Aku
hari belakangan ini?” 19 Kata-Nya kepada mereka: ”Apa- dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangkah itu?” Jawab mereka: ”Apa yang terjadi dengan Ye- nya, seperti yang kamu lihat ada pada-Ku.” 40 Sambil bersus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi, yang ber- kata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kaki-Nya
kuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah kepada mereka. 41 Dan ketika mereka belum percaya kadan di depan seluruh bangsa kami. 20 Tetapi imam-imam rena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mekepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan reka: ”Adakah padamu makanan di sini?” 42 Lalu mereka
Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan- memberikan kepada-Nya sepotong ikan goreng. 43 Ia mengNya. 21 Padahal kami dahulu mengharapkan, bahwa Dia- ambilnya dan memakannya di depan mata mereka. 44 Ia
lah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Te- berkata kepada mereka: ”Inilah perkataan-Ku, yang telah
tapi sementara itu telah lewat tiga hari, sejak semuanya Kukatakan kepadamu ketika Aku masih bersama-sama deitu terjadi. 22 Tetapi beberapa perempuan dari kalangan ngan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada
kami telah mengejutkan kami: Pagi-pagi buta mereka te- tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab
lah pergi ke kubur, 23 dan tidak menemukan mayat-Nya. nabi-nabi dan kitab Mazmur.” 45 Lalu Ia membuka pikiran
Lalu mereka datang dengan berita, bahwa telah kelihatan mereka, sehingga mereka mengerti Kitab Suci. 46 Katakepada mereka malaikat-malaikat, yang mengatakan, bahwa Nya kepada mereka: ”Ada tertulis demikian: Mesias harus
Ia hidup. 24 Dan beberapa teman kami telah pergi ke ku- menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari
bur itu dan mendapati, bahwa memang benar yang dika- yang ketiga, 47 dan lagi: dalam nama-Nya berita tentang
takan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kelihat.” 25 Lalu Ia berkata kepada mereka: ”Hai kamu orang pada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. 48 Kamu adabodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak lah saksi dari semuanya ini. 49 Dan Aku akan mengirim
percaya segala sesuatu, yang telah dikatakan para nabi! kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu ha26
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk rus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi
masuk ke dalam kemuliaan-Nya?” 27 Lalu Ia menjelaskan dengan kekuasaan dari tempat tinggi.” 50 Lalu Yesus memkepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam selu- bawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia
ruh Kitab Suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala mengangkat tangan-Nya dan memberkati mereka. 51 Dan
kitab nabi-nabi. 28 Mereka mendekati kampung yang me- ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan reka dan terangkat ke sorga. 52 Mereka sujud menyembah
perjalanan-Nya. 29 Tetapi mereka sangat mendesak-Nya, kepada-Nya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sakatanya: ”Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab ngat bersukacita. 53 Mereka senantiasa berada di dalam
hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbe- Bait Allah dan memuliakan Allah.
nam.” Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 30 Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia
mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya
dan memberikannya kepada mereka. 31 Ketika itu terbukalah mata mereka dan merekapun mengenal Dia, tetapi Ia
lenyap dari tengah-tengah mereka. 32 Kata mereka seorang
kepada yang lain: ”Bukankah hati kita berkobar-kobar, ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia
menerangkan Kitab Suci kepada kita?” 33 Lalu bangunlah
mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka
mendapati kesebelas murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. 34 Kata
mereka itu: ”Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah
menampakkan diri kepada Simon.” 35 Lalu kedua orang itupun menceriterakan apa yang terjadi di tengah jalan dan

Yohanes

1Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama
2

dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3 Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang
telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 4 Dalam Dia
ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. 5 Terang
itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak
menguasainya. 6 Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes; 7 ia datang sebagai saksi untuk memberi
kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang
menjadi percaya. 8 Ia bukan terang itu, tetapi ia harus
memberi kesaksian tentang terang itu. 9 Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang
ke dalam dunia. 10 Ia telah ada di dalam dunia dan dunia
dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. 11 Ia
datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang
kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya. 12 Tetapi semua
orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam
nama-Nya; 13 orang-orang yang diperanakkan bukan dari
darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 14 Firman
itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan
kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang
diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 15 Yohanes memberi
kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya: ”Inilah Dia,
yang kumaksudkan ketika aku berkata: Kemudian dari
padaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku.” 16 Karena dari kepenuhanNya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih
karunia; 17 sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. 18 Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa,
Dialah yang menyatakan-Nya. 19 Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia: ”Siapakah engkau?” 20 Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya: ”Aku bukan Mesias.” 21 Lalu mereka bertanya kepadanya: ”Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?” Dan ia menjawab: ”Bukan!” ”Engkaukah

nabi yang akan datang?” Dan ia menjawab: ”Bukan!”
22
Maka kata mereka kepadanya: ”Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?” 23 Jawabnya:
”Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun:
Luruskanlah jalan Tuhan! seperti yang telah dikatakan
nabi Yesaya.” 24 Dan di antara orang-orang yang diutus itu
ada beberapa orang Farisi. 25 Mereka bertanya kepadanya,
katanya: ”Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau
bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?” 26 Yohanes menjawab mereka, katanya: ”Aku membaptis dengan air; tetapi di tengah-tengah kamu berdiri
Dia yang tidak kamu kenal, 27 yaitu Dia, yang datang kemudian dari padaku. Membuka tali kasut-Nyapun aku
tidak layak.” 28 Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. 29 Pada
keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata: ”Lihatlah Anak domba Allah, yang
menghapus dosa dunia. 30 Dialah yang kumaksud ketika
kukatakan: Kemudian dari padaku akan datang seorang,
yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum
aku. 31 Dan aku sendiripun mula-mula tidak mengenal
Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel.” 32 Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya: ”Aku telah melihat
Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di
atas-Nya. 33 Dan akupun tidak mengenal-Nya, tetapi Dia,
yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah
berfirman kepadaku: Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atas-Nya, Dialah itu
yang akan membaptis dengan Roh Kudus. 34 Dan aku telah melihat-Nya dan memberi kesaksian: Ia inilah Anak
Allah.” 35 Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ
pula dengan dua orang muridnya. 36 Dan ketika ia melihat
Yesus lewat, ia berkata: ”Lihatlah Anak domba Allah!”
37
Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu,
lalu mereka pergi mengikut Yesus. 38 Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat, bahwa mereka mengikut
Dia lalu berkata kepada mereka: ”Apakah yang kamu
cari?” Kata mereka kepada-Nya: ”Rabi (artinya: Guru),
di manakah Engkau tinggal?” 39 Ia berkata kepada mereka: ”Marilah dan kamu akan melihatnya.” Merekapun
datang dan melihat di mana Ia tinggal, dan hari itu me-
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kau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.” 11 Hal
itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tanda-Nya dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya, dan murid-murid-Nya percaya
kepada-Nya. 12 Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum,
bersama-sama dengan ibu-Nya dan saudara-saudara-Nya
dan murid-murid-Nya, dan mereka tinggal di situ hanya
beberapa hari saja. 13 Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. 14 Dalam
Bait Suci didapati-Nya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. 15 Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari Bait Suci dengan semua kambing
domba dan lembu mereka; uang penukar-penukar dihamburkanNya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkan-Nya. 16 Kepada
pedagang-pedagang merpati Ia berkata: ”Ambil semuanya
ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapa-Ku menjadi tempat berjualan.” 17 Maka teringatlah murid-muridNya, bahwa ada tertulis: ”Cinta untuk rumah-Mu menghanguskan Aku.” 18 Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya: ”Tanda apakah dapat Engkau tunjukkan
kepada kami, bahwa Engkau berhak bertindak demikian?”
19
Jawab Yesus kepada mereka: ”Rombak Bait Allah ini,
dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali.”
20
Lalu kata orang Yahudi kepada-Nya: ”Empat puluh enam
tahun orang mendirikan Bait Allah ini dan Engkau dapat
membangunnya dalam tiga hari?” 21 Tetapi yang dimaksudkanNya dengan Bait Allah ialah tubuh-Nya sendiri. 22 Kemudian,
sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-murid-Nya bahwa hal itu telah dikatakanNya, dan merekapun percayalah akan Kitab Suci dan akan
perkataan yang telah diucapkan Yesus. 23 Dan sementara
Ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang
percaya dalam nama-Nya, karena mereka telah melihat
Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Gatanda-tanda
yang diadakan-Nya. 24 Tetapi Yesus sendiri
lilea, dan ibu Yesus ada di situ; 2 Yesus dan murid-muridtidak mempercayakan diri-Nya kepada mereka, karena Ia
Nya diundang juga ke perkawinan itu. 3 Ketika mereka
mengenal mereka semua, 25 dan karena tidak perlu seorakekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada-Nya: ”Mengpun memberi kesaksian kepada-Nya tentang manusia,
reka kehabisan anggur.” 4 Kata Yesus kepadanya: ”Mau
sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia.
apakah engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba.”
5
Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan: ”Apa
yang dikatakan kepadamu, buatlah itu!” 6 Di situ ada enam
Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seotempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut rang pemimpin agama Yahudi. 2 Ia datang pada waktu maadat orang Yahudi, masing-masing isinya dua tiga buyung. lam kepada Yesus dan berkata: ”Rabi, kami tahu, bahwa
7
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu: ”Isilah tempayan-Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah; sebab titempayan itu penuh dengan air.” Dan merekapun mengi- dak ada seorangpun yang dapat mengadakan tanda-tanda
sinya sampai penuh. 8 Lalu kata Yesus kepada mereka: yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya.”
”Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta.” 3 Yesus menjawab, kata-Nya: ”Aku berkata kepadamu, seLalu merekapun membawanya. 9 Setelah pemimpin pesta sungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak
itu mengecap air, yang telah menjadi anggur itu--dan ia dapat melihat Kerajaan Allah.” 4 Kata Nikodemus kepadatidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan, Nya: ”Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau
yang mencedok air itu, mengetahuinya--ia memanggil mem- ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rapelai laki-laki, 10 dan berkata kepadanya: ”Setiap orang him ibunya dan dilahirkan lagi?” 5 Jawab Yesus: ”Aku
menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dipuas minum, barulah yang kurang baik; akan tetapi eng- lahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dareka tinggal bersama-sama dengan Dia; waktu itu kirakira pukul empat. 40 Salah seorang dari keduanya yang
mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. 41 Andreas mula-mula
bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya: ”Kami telah menemukan Mesias (artinya: Kristus).” 42 Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata: ”Engkau Simon, anak Yohanes,
engkau akan dinamakan Kefas (artinya: Petrus).” 43 Pada
keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke
Galilea. Ia bertemu dengan Filipus, dan berkata kepadanya: ”Ikutlah Aku!” 44 Filipus itu berasal dari Betsaida,
kota Andreas dan Petrus. 45 Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya: ”Kami telah menemukan
Dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh
para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret.” 46 Kata
Natanael kepadanya: ”Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?” 47 Kata Filipus kepadanya: ”Mari dan
lihatlah!” Yesus melihat Natanael datang kepada-Nya, lalu
berkata tentang dia: ”Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya!” 48 Kata Natanael kepadaNya: ”Bagaimana Engkau mengenal aku?” Jawab Yesus
kepadanya: ”Sebelum Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara.” 49 Kata Natanael
kepada-Nya: ”Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja
orang Israel!” 50 Yesus menjawab, kata-Nya: ”Karena Aku
berkata kepadamu: Aku melihat engkau di bawah pohon
ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal
yang lebih besar dari pada itu.” 51 Lalu kata Yesus kepadanya: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan
melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun
naik kepada Anak Manusia.”

2
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lam Kerajaan Allah. 6 Apa yang dilahirkan dari daging,
adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah
roh. 7 Janganlah engkau heran, karena Aku berkata kepadamu: Kamu harus dilahirkan kembali. 8 Angin bertiup
ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi
engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia
pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang
lahir dari Roh.” 9 Nikodemus menjawab, katanya: ”Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?” 10 Jawab Yesus: ”Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti halhal itu? 11 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami
berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami
bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak
menerima kesaksian kami. 12 Kamu tidak percaya, waktu
Aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi,
bagaimana kamu akan percaya, kalau Aku berkata-kata
dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? 13 Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga, selain dari pada Dia
yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. 14 Dan
sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, 15 supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang
kekal. 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17 Sebab Allah
mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
18
Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah
hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 19 Dan inilah hukuman itu: Terang telah datang
ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan
dari pada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20 Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci terang
dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatanperbuatannya yang jahat itu tidak nampak; 21 tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang,
supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah.” 22 Sesudah itu Yesus pergi dengan
murid-murid-Nya ke tanah Yudea dan Ia diam di sana
bersama-sama mereka dan membaptis. 23 Akan tetapi Yohanespun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab
di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk
dibaptis, 24 sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. 25 Maka timbullah perselisihan
di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi
tentang penyucian. 26 Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya: ”Rabi, orang yang bersama
dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang Dia engkau telah memberi kesaksian, Dia membaptis
juga dan semua orang pergi kepada-Nya.” 27 Jawab Yohanes: ”Tidak ada seorangpun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari

sorga. 28 Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa
aku telah berkata: Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahului-Nya. 29 Yang empunya mempelai
perempuan, ialah mempelai laki-laki; tetapi sahabat mempelai laki-laki, yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya, sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. 30 Ia harus makin besar, tetapi aku harus
makin kecil. 31 Siapa yang datang dari atas adalah di atas
semuanya; siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada
bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang
datang dari sorga adalah di atas semuanya. 32 Ia memberi
kesaksian tentang apa yang dilihat-Nya dan yang didengarNya, tetapi tak seorangpun yang menerima kesaksian-Nya
itu. 33 Siapa yang menerima kesaksian-Nya itu, ia mengaku, bahwa Allah adalah benar. 34 Sebab siapa yang diutus Allah, Dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. 35 Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya. 36 Barangsiapa percaya kepada
Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.”

4

Ketika Tuhan Yesus mengetahui, bahwa orang-orang
Farisi telah mendengar, bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak dari pada Yohanes 2 --meskipun
Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridNya, -- 3 Iapun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke
Galilea. 4 Ia harus melintasi daerah Samaria. 5 Maka sampailah Ia ke sebuah kota di Samaria, yang bernama Sikhar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada
anaknya, Yusuf. 6 Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus
sangat letih oleh perjalanan, karena itu Ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul dua belas. 7 Maka
datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba
air. Kata Yesus kepadanya: ”Berilah Aku minum.” 8 Sebab
murid-murid-Nya telah pergi ke kota membeli makanan.
9
Maka kata perempuan Samaria itu kepada-Nya: ”Masakan Engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku,
seorang Samaria?” (Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria.) 10 Jawab Yesus kepadanya: ”Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia
yang berkata kepadamu: Berilah Aku minum! niscaya engkau telah meminta kepada-Nya dan Ia telah memberikan
kepadamu air hidup.” 11 Kata perempuan itu kepada-Nya:
”Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat
dalam; dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu?
12
Adakah Engkau lebih besar dari pada bapa kami Yakub,
yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah
minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan
ternaknya?” 13 Jawab Yesus kepadanya: ”Barangsiapa minum air ini, ia akan haus lagi, 14 tetapi barangsiapa minum
air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus
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untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya,
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang
kekal.” 15 Kata perempuan itu kepada-Nya: ”Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah
datang lagi ke sini untuk menimba air.” 16 Kata Yesus kepadanya: ”Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke
sini.” 17 Kata perempuan itu: ”Aku tidak mempunyai suami.” Kata Yesus kepadanya: ”Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, 18 sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu, bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar.”
19
Kata perempuan itu kepada-Nya: ”Tuhan, nyata sekarang padaku, bahwa Engkau seorang nabi. 20 Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu
katakan, bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah.”
21
Kata Yesus kepadanya: ”Percayalah kepada-Ku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah
Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem.
22
Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang
dari bangsa Yahudi. 23 Tetapi saatnya akan datang dan
sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
24
Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus
menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran.” 25 Jawab perempuan itu kepada-Nya: ”Aku tahu, bahwa Mesias akan
datang, yang disebut juga Kristus; apabila Ia datang, Ia
akan memberitakan segala sesuatu kepada kami.” 26 Kata
Yesus kepadanya: ”Akulah Dia, yang sedang berkata-kata
dengan engkau.” 27 Pada waktu itu datanglah murid-muridNya dan mereka heran, bahwa Ia sedang bercakap-cakap
dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorangpun yang
berkata: ”Apa yang Engkau kehendaki? Atau: Apa yang
Engkau percakapkan dengan dia?” 28 Maka perempuan itu
meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan
berkata kepada orang-orang yang di situ: 29 ”Mari, lihat!
Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala
sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus
itu?” 30 Maka merekapun pergi ke luar kota lalu datang
kepada Yesus. 31 Sementara itu murid-murid-Nya mengajak Dia, katanya: ”Rabi, makanlah.” 32 Akan tetapi Ia
berkata kepada mereka: ”Pada-Ku ada makanan yang tidak kamu kenal.” 33 Maka murid-murid itu berkata seorang
kepada yang lain: ”Adakah orang yang telah membawa
sesuatu kepada-Nya untuk dimakan?” 34 Kata Yesus kepada mereka: ”Makanan-Ku ialah melakukan kehendak
Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaan-Nya.
35
Bukankah kamu mengatakan: Empat bulan lagi tibalah
musim menuai? Tetapi Aku berkata kepadamu: Lihatlah
sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah
menguning dan matang untuk dituai. 36 Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah
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untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai
sama-sama bersukacita. 37 Sebab dalam hal ini benarlah
peribahasa: Yang seorang menabur dan yang lain menuai.
38
Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu
usahakan; orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka.” 39 Dan banyak orang Samaria
dari kota itu telah menjadi percaya kepada-Nya karena
perkataan perempuan itu, yang bersaksi: ”Ia mengatakan
kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat.” 40 Ketika
orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada-Nya, supaya Ia tinggal pada mereka; dan Iapun tinggal di situ dua hari lamanya. 41 Dan lebih banyak
lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan-Nya,
42
dan mereka berkata kepada perempuan itu: ”Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kaukatakan, sebab
kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu, bahwa
Dialah benar-benar Juruselamat dunia.” 43 Dan setelah dua
hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, 44 sebab Yesus sendiri telah bersaksi, bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. 45 Maka setelah ia tiba di Galilea,
orang-orang Galileapun menyambut Dia, karena mereka
telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan-Nya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiripun turut ke
pesta itu. 46 Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea,
di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit.
47
Ketika ia mendengar, bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepada-Nya lalu meminta, supaya Ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. 48 Maka kata Yesus kepadanya: ”Jika
kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya.” 49 Pegawai istana itu berkata kepada-Nya: ”Tuhan,
datanglah sebelum anakku mati.” 50 Kata Yesus kepadanya: ”Pergilah, anakmu hidup!” Orang itu percaya akan
perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi.
51
Ketika ia masih di tengah jalan hamba-hambanya telah
datang kepadanya dengan kabar, bahwa anaknya hidup.
52
Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai
sembuh. Jawab mereka: ”Kemarin siang pukul satu demamnya hilang.” 53 Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada
saat itulah Yesus berkata kepadanya: ”Anakmu hidup.”
Lalu iapun percaya, ia dan seluruh keluarganya. 54 Dan
itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika Ia pulang
dari Yudea ke Galilea.

5

Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus
berangkat ke Yerusalem. 2 Di Yerusalem dekat Pintu Gerbang Domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani
disebut Betesda; ada lima serambinya 3 dan di serambiserambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit: orangorang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. 4 Sebab
sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan
menggoncangkan air itu; barangsiapa yang terdahulu ma-
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suk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. 5 Di situ ada seorang yang
sudah tiga puluh delapan tahun lamanya sakit. 6 Ketika
Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Ia
tahu, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah
Ia kepadanya: ”Maukah engkau sembuh?” 7 Jawab orang
sakit itu kepada-Nya: ”Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai
goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang
lain sudah turun mendahului aku.” 8 Kata Yesus kepadanya: ”Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah.”
9
Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat.
10
Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang
yang baru sembuh itu: ”Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu.” 11 Akan tetapi ia menjawab
mereka: ”Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang
mengatakan kepadaku: Angkatlah tilammu dan berjalanlah.” 12 Mereka bertanya kepadanya: ”Siapakah orang itu
yang berkata kepadamu: Angkatlah tilammu dan berjalanlah?” 13 Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu
siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengahtengah orang banyak di tempat itu. 14 Kemudian Yesus
bertemu dengan dia dalam Bait Allah lalu berkata kepadanya: ”Engkau telah sembuh; jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk.” 15 Orang itu
keluar, lalu menceriterakan kepada orang-orang Yahudi,
bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. 16 Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus,
karena Ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. 17 Tetapi
Ia berkata kepada mereka: ”Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Akupun bekerja juga.” 18 Sebab itu orangorang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh-Nya,
bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga
karena Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapa-Nya sendiri dan dengan demikian menyamakan diri-Nya dengan
Allah. 19 Maka Yesus menjawab mereka, kata-Nya: ”Aku
berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan
Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. 20 Sebab Bapa mengasihi Anak dan Ia menunjukkan kepada-Nya segala sesuatu yang dikerjakan-Nya sendiri, bahkan Ia akan menunjukkan kepada-Nya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu
menjadi heran. 21 Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian
juga Anak menghidupkan barangsiapa yang dikehendakiNya. 22 Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah
menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak,
23
supaya semua orang menghormati Anak sama seperti
mereka menghormati Bapa. Barangsiapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa, yang mengutus Dia. 24 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barang-

siapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia
yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan
tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam
maut ke dalam hidup. 25 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orangorang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka
yang mendengarnya, akan hidup. 26 Sebab sama seperti
Bapa mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri, demikian
juga diberikan-Nya Anak mempunyai hidup dalam diriNya sendiri. 27 Dan Ia telah memberikan kuasa kepadaNya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia.
28
Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan
tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan
mendengar suara-Nya, 29 dan mereka yang telah berbuat
baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk
dihukum. 30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriKu sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku
dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang
mengutus Aku. 31 Kalau Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak benar; 32 ada yang lain
yang bersaksi tentang Aku dan Aku tahu, bahwa kesaksian
yang diberikan-Nya tentang Aku adalah benar. 33 Kamu
telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran; 34 tetapi Aku tidak memerlukan
kesaksian dari manusia, namun Aku mengatakan hal ini,
supaya kamu diselamatkan. 35 Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. 36 Tetapi Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari pada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan
Bapa kepada-Ku, supaya Aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang Kukerjakan sekarang, dan itulah yang
memberi kesaksian tentang Aku, bahwa Bapa yang mengutus Aku. 37 Bapa yang mengutus Aku, Dialah yang bersaksi tentang Aku. Kamu tidak pernah mendengar suaraNya, rupa-Nyapun tidak pernah kamu lihat, 38 dan firmanNya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak
percaya kepada Dia yang diutus-Nya. 39 Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab kamu menyangka bahwa olehNya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun Kitab-kitab Suci itu memberi kesaksian tentang Aku,
40
namun kamu tidak mau datang kepada-Ku untuk memperoleh hidup itu. 41 Aku tidak memerlukan hormat dari
manusia. 42 Tetapi tentang kamu, memang Aku tahu bahwa
di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah.
43
Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima Aku; jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. 44 Bagaimanakah kamu
dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari
yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari
Allah yang Esa? 45 Jangan kamu menyangka, bahwa Aku
akan mendakwa kamu di hadapan Bapa; yang mendakwa
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kamu adalah Musa, yaitu Musa, yang kepadanya kamu
menaruh pengharapanmu. 46 Sebab jikalau kamu percaya
kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada-Ku,
sebab ia telah menulis tentang Aku. 47 Tetapi jikalau kamu
tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah
kamu akan percaya akan apa yang Kukatakan?”

43. YOHANES

orang banyak, yang masih tinggal di seberang, melihat
bahwa di situ tidak ada perahu selain dari pada yang
satu tadi dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu
itu bersama-sama dengan murid-murid-Nya, dan bahwa
murid-murid-Nya saja yang berangkat. 23 Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. 24 Ketika orang banyak melihat,
Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Gabahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-murid-Nya juga
lilea, yaitu danau Tiberias. 2 Orang banyak berbondongtidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat
bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizatke Kapernaum untuk mencari Yesus. 25 Ketika orang bamujizat penyembuhan, yang diadakan-Nya terhadap orangnyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berorang sakit. 3 Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk
kata kepada-Nya: ”Rabi, bilamana Engkau tiba di sini?”
di situ dengan murid-murid-Nya. 4 Dan Paskah, hari raya 26
Yesus menjawab mereka: ”Aku berkata kepadamu, seorang Yahudi, sudah dekat. 5 Ketika Yesus memandang
sungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah
sekeliling-Nya dan melihat, bahwa orang banyak berbondongmelihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan
bondong datang kepada-Nya, berkatalah Ia kepada Filiroti itu dan kamu kenyang. 27 Bekerjalah, bukan untuk mapus: ”Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka
kanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan
ini dapat makan?” 6 Hal itu dikatakan-Nya untuk mencoyang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan
bai dia, sebab Ia sendiri tahu, apa yang hendak dilakukandiberikan Anak Manusia kepadamu; sebab Dialah yang
Nya. 7 Jawab Filipus kepada-Nya: ”Roti seharga dua radisahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterai-Nya.” 28 Lalu
tus dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun
kata mereka kepada-Nya: ”Apakah yang harus kami permasing-masing mendapat sepotong kecil saja.” 8 Seorang
buat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendari murid-murid-Nya, yaitu Andreas, saudara Simon Pedaki Allah?” 29 Jawab Yesus kepada mereka: ”Inilah pekertrus, berkata kepada-Nya: 9 ”Di sini ada seorang anak,
jaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu peryang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan; tetapi apacaya kepada Dia yang telah diutus Allah.” 30 Maka kata mekah artinya itu untuk orang sebanyak ini?” 10 Kata Yesus:
reka kepada-Nya: ”Tanda apakah yang Engkau perbuat,
”Suruhlah orang-orang itu duduk.” Adapun di tempat itu
supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepada-Mu?
banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kiraPekerjaan
apakah yang Engkau lakukan? 31 Nenek moyang
kira lima ribu laki-laki banyaknya. 11 Lalu Yesus mengamkami telah makan manna di padang gurun, seperti ada terbil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya
tulis: Mereka diberi-Nya makan roti dari sorga.” 32 Maka
kepada mereka yang duduk di situ, demikian juga dibuatkata Yesus kepada mereka: ”Aku berkata kepadamu, seNya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehensungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari
daki. 12 Dan setelah mereka kenyang Ia berkata kepada
sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti
murid-murid-Nya: ”Kumpulkanlah potongan-potongan yang
yang benar dari sorga. 33 Karena roti yang dari Allah ialah
lebih supaya tidak ada yang terbuang.” 13 Maka merekapun
roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada
mengumpulkannya, dan mengisi dua belas bakul penuh dedunia.” 34 Maka kata mereka kepada-Nya: ”Tuhan, berikangan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih
nlah kami roti itu senantiasa.” 35 Kata Yesus kepada mesetelah orang makan. 14 Ketika orang-orang itu melihat
reka: ”Akulah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku,
mujizat yang telah diadakan-Nya, mereka berkata: ”Dia
ia tidak akan lapar lagi, dan barangsiapa percaya kepadaini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam
Ku, ia tidak akan haus lagi. 36 Tetapi Aku telah berkata
15
dunia.” Karena Yesus tahu, bahwa mereka hendak dakepadamu: Sungguhpun kamu telah melihat Aku, kamu
tang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk mentidak percaya. 37 Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku
jadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung, seorang
akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepadadiri. 16 Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid
Ku, ia tidak akan Kubuang. 38 Sebab Aku telah turun
17
Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyedari sorga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi
berang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap Yesus
untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku.
18
belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut 39
Dan Inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yabergelora karena angin kencang. 19 Sesudah mereka menitu supaya dari semua yang telah diberikan-Nya kepadadayung kira-kira dua tiga mil jauhnya, mereka melihat
Ku jangan ada yang hilang, tetapi supaya Kubangkitkan
Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka
pada akhir zaman. 40 Sebab inilah kehendak Bapa-Ku,
20
ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka:
yaitu supaya setiap orang, yang melihat Anak dan yang
”Aku ini, jangan takut!” 21 Mereka mau menaikkan Dia
percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan suke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai
paya Aku membangkitkannya pada akhir zaman.” 41 Maka
22
Pada keesokan harinya
ke pantai yang mereka tujui.
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bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia
telah mengatakan: ”Akulah roti yang telah turun dari
sorga.” 42 Kata mereka: ”Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat
berkata: Aku telah turun dari sorga?” 43 Jawab Yesus kepada mereka: ”Jangan kamu bersungut-sungut. 44 Tidak
ada seorangpun yang dapat datang kepada-Ku, jikalau ia
tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan
Kubangkitkan pada akhir zaman. 45 Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi: Dan mereka semua akan diajar oleh Allah.
Dan setiap orang, yang telah mendengar dan menerima
pengajaran dari Bapa, datang kepada-Ku. 46 Hal itu tidak
berarti, bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat
Bapa. 47 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. 48 Akulah
roti hidup. 49 Nenek moyangmu telah makan manna di
padang gurun dan mereka telah mati. 50 Inilah roti yang
turun dari sorga: Barangsiapa makan dari padanya, ia
tidak akan mati. 51 Akulah roti hidup yang telah turun
dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan
hidup selama-lamanya, dan roti yang Kuberikan itu ialah daging-Ku, yang akan Kuberikan untuk hidup dunia.”
52
Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka
dan berkata: ”Bagaimana Ia ini dapat memberikan dagingNya kepada kita untuk dimakan.” 53 Maka kata Yesus kepada mereka: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum
darah-Nya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
54
Barangsiapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia
mempunyai hidup yang kekal dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55 Sebab daging-Ku adalah
benar-benar makanan dan darah-Ku adalah benar-benar
minuman. 56 Barangsiapa makan daging-Ku dan minum
darah-Ku, ia tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam
dia. 57 Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Aku dan
Aku hidup oleh Bapa, demikian juga barangsiapa yang memakan Aku, akan hidup oleh Aku. 58 Inilah roti yang telah
turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek
moyangmu dan mereka telah mati. Barangsiapa makan
roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.” 59 Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika Ia mengajar di rumah
ibadat. 60 Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari
murid-murid Yesus yang berkata: ”Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?” 61 Yesus yang di
dalam hati-Nya tahu, bahwa murid-murid-Nya bersungutsungut tentang hal itu, berkata kepada mereka: ”Adakah
perkataan itu menggoncangkan imanmu? 62 Dan bagaimanakah, jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? 63 Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataanperkataan yang Kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. 64 Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya.” Sebab Yesus tahu dari semula, siapa yang tidak percaya dan

siapa yang akan menyerahkan Dia. 65 Lalu Ia berkata:
”Sebab itu telah Kukatakan kepadamu: Tidak ada seorangpun dapat datang kepada-Ku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya.” 66 Mulai dari waktu itu banyak
murid-murid-Nya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. 67 Maka kata Yesus kepada kedua belas muridNya: ”Apakah kamu tidak mau pergi juga?” 68 Jawab Simon Petrus kepada-Nya: ”Tuhan, kepada siapakah kami
akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang
kekal; 69 dan kami telah percaya dan tahu, bahwa Engkau
adalah Yang Kudus dari Allah.” 70 Jawab Yesus kepada mereka: ”Bukankah Aku sendiri yang telah memilih kamu
yang dua belas ini? Namun seorang di antaramu adalah
Iblis.” 71 Yang dimaksudkan-Nya ialah Yudas, anak Simon
Iskariot; sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia
seorang di antara kedua belas murid itu.
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Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab Ia
tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orangorang Yahudi berusaha untuk membunuh-Nya. 2 Ketika
itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya
Pondok Daun. 3 Maka kata saudara-saudara Yesus kepadaNya: ”Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya
murid-murid-Mu juga melihat perbuatan-perbuatan yang
Engkau lakukan. 4 Sebab tidak seorangpun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka
umum. Jikalau Engkau berbuat hal-hal yang demikian,
tampakkanlah diri-Mu kepada dunia.” 5 Sebab saudara-saudaraNya sendiripun tidak percaya kepada-Nya. 6 Maka jawab
Yesus kepada mereka: ”Waktu-Ku belum tiba, tetapi bagi
kamu selalu ada waktu. 7 Dunia tidak dapat membenci
kamu, tetapi ia membenci Aku, sebab Aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. 8 Pergilah
kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuKu belum genap.” 9 Demikianlah kata-Nya kepada mereka,
dan Iapun tinggal di Galilea. 10 Tetapi sesudah saudarasaudara Yesus berangkat ke pesta itu, Iapun pergi juga
ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. 11 Orangorang Yahudi mencari Dia di pesta itu dan berkata: ”Di
manakah Ia?” 12 Dan banyak terdengar bisikan di antara
orang banyak tentang Dia. Ada yang berkata: ”Ia orang
baik.” Ada pula yang berkata: ”Tidak, Ia menyesatkan
rakyat.” 13 Tetapi tidak seorangpun yang berani berkata
terang-terangan tentang Dia karena takut terhadap orangorang Yahudi. 14 Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke Bait Allah lalu mengajar di situ. 15 Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata: ”Bagaimanakah
orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar!” 16 Jawab Yesus kepada mereka: ”Ajaran-Ku tidak berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus Aku. 17 Barangsiapa mau melakukan kehendak-Nya,
ia akan tahu entah ajaran-Ku ini berasal dari Allah, entah Aku berkata-kata dari diri-Ku sendiri. 18 Barangsiapa
berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi
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dirinya sendiri, tetapi barangsiapa mencari hormat bagi
Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. 19 Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorangpun
di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh Aku?” 20 Orang banyak
itu menjawab: ”Engkau kerasukan setan; siapakah yang
berusaha membunuh Engkau?” 21 Jawab Yesus kepada mereka: ”Hanya satu perbuatan yang Kulakukan dan kamu
semua telah heran. 22 Jadi: Musa menetapkan supaya
kamu bersunat--sebenarnya sunat itu tidak berasal dari
Musa, tetapi dari nenek moyang kita--dan kamu menyunat orang pada hari Sabat! 23 Jikalau seorang menerima
sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum
Musa, mengapa kamu marah kepada-Ku, karena Aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. 24 Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak,
tetapi hakimilah dengan adil.” 25 Beberapa orang Yerusalem berkata: ”Bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh? 26 Dan lihatlah, Ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada-Nya. Mungkinkah
pemimpin kita benar-benar sudah tahu, bahwa Ia adalah
Kristus? 27 Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana
asal-Nya, tetapi bilamana Kristus datang, tidak ada seorangpun yang tahu dari mana asal-Nya.” 28 Waktu Yesus
mengajar di Bait Allah, Ia berseru: ”Memang Aku kamu
kenal dan kamu tahu dari mana asal-Ku; namun Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, tetapi Aku diutus
oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. 29 Aku kenal
Dia, sebab Aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus Aku.” 30 Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak
ada seorangpun yang menyentuh Dia, sebab saat-Nya belum tiba. 31 Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak
yang percaya kepada-Nya dan mereka berkata: ”Apabila
Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih
banyak mujizat dari pada yang telah diadakan oleh Dia
ini?” 32 Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imamimam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjagapenjaga Bait Allah untuk menangkap-Nya. 33 Maka kata
Yesus: ”Tinggal sedikit waktu saja Aku ada bersama kamu
dan sesudah itu Aku akan pergi kepada Dia yang telah
mengutus Aku. 34 Kamu akan mencari Aku, tetapi tidak akan bertemu dengan Aku, sebab kamu tidak dapat
datang ke tempat di mana Aku berada.” 35 Orang-orang
Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain: ”Ke manakah Ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu
dengan Dia? Adakah maksud-Nya untuk pergi kepada
mereka yang tinggal di perantauan, di antara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani? 36 Apakah maksud
perkataan yang diucapkan-Nya ini: Kamu akan mencari
Aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan Aku, dan:
Kamu tidak dapat datang ke tempat di mana Aku berada?” 37 Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak per-
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ayaan itu, Yesus berdiri dan berseru: ”Barangsiapa haus,
baiklah ia datang kepada-Ku dan minum! 38 Barangsiapa
percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab
Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air
hidup.” 39 Yang dimaksudkan-Nya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada-Nya; sebab Roh
itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. 40 Beberapa
orang di antara orang banyak, yang mendengarkan perkataanperkata itu, berkata: ”Dia ini benar-benar nabi yang akan
datang.” 41 Yang lain berkata: ”Ia ini Mesias.” Tetapi yang
lain lagi berkata: ”Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea! 42 Karena Kitab Suci mengatakan, bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem,
tempat Daud dahulu tinggal.” 43 Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Dia. 44 Beberapa
orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorangpun yang berani menyentuh-Nya. 45 Maka
penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan
orang-orang Farisi, yang berkata kepada mereka: ”Mengapa kamu tidak membawa-Nya?” 46 Jawab penjaga-penjaga
itu: ”Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang
itu!” 47 Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka: ”Adakah kamu juga disesatkan? 48 Adakah seorang di antara
pemimpin-pemimpin yang percaya kepada-Nya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? 49 Tetapi orang banyak
ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka!” 50 Nikodemus, seorang dari mereka, yang dahulu telah datang kepada-Nya, berkata kepada mereka: 51 ”Apakah
hukum Taurat kita menghukum seseorang, sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatNya?” 52 Jawab mereka: ”Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah Kitab Suci dan engkau akan tahu bahwa
tidak ada nabi yang datang dari Galilea.” 53 Lalu mereka
pulang, masing-masing ke rumahnya,

8

tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun. 2 Pagi-pagi benar
Ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang
kepada-Nya. Ia duduk dan mengajar mereka. 3 Maka
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadaNya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah.
4
Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah
lalu berkata kepada Yesus: ”Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah. 5 Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari
perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatMu tentang hal itu?” 6 Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu
untuk menyalahkan-Nya. Tetapi Yesus membungkuk lalu
menulis dengan jari-Nya di tanah. 7 Dan ketika mereka
terus-menerus bertanya kepada-Nya, Iapun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: ”Barangsiapa di antara
kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.” 8 Lalu Ia membungkuk pula dan menulis di tanah. 9 Tetapi setelah mereka
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mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi
seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. 10 Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya: ”Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah
seorang yang menghukum engkau?” 11 Jawabnya: ”Tidak
ada, Tuhan.” Lalu kata Yesus: ”Akupun tidak menghukum
engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari
sekarang.” 12 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: ”Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.” 13 Kata orangorang Farisi kepada-Nya: ”Engkau bersaksi tentang diriMu, kesaksian-Mu tidak benar.” 14 Jawab Yesus kepada mereka, kata-Nya: ”Biarpun Aku bersaksi tentang diri-Ku
sendiri, namun kesaksian-Ku itu benar, sebab Aku tahu,
dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi. Tetapi
kamu tidak tahu, dari mana Aku datang dan ke mana
Aku pergi. 15 Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, Aku tidak menghakimi seorangpun, 16 dan jikalau Aku
menghakimi, maka penghakiman-Ku itu benar, sebab Aku
tidak seorang diri, tetapi Aku bersama dengan Dia yang
mengutus Aku. 17 Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, bahwa kesaksian dua orang adalah sah; 18 Akulah
yang bersaksi tentang diri-Ku sendiri, dan juga Bapa, yang
mengutus Aku, bersaksi tentang Aku.” 19 Maka kata mereka kepada-Nya: ”Di manakah Bapa-Mu?” Jawab Yesus:
”Baik Aku, maupun Bapa-Ku tidak kamu kenal. Jikalau
sekiranya kamu mengenal Aku, kamu mengenal juga BapaKu.” 20 Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu Ia mengajar di dalam Bait Allah. Dan tidak
seorangpun yang menangkap Dia, karena saat-Nya belum
tiba. 21 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak:
”Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku tetapi kamu
akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak
mungkin kamu datang.” 22 Maka kata orang-orang Yahudi
itu: ”Apakah Ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakanNya: Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang?”
23
Lalu Ia berkata kepada mereka: ”Kamu berasal dari
bawah, Aku dari atas; kamu dari dunia ini, Aku bukan
dari dunia ini. 24 Karena itu tadi Aku berkata kepadamu,
bahwa kamu akan mati dalam dosamu; sebab jikalau kamu
tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu.” 25 Maka kata mereka kepada-Nya: ”Siapakah Engkau?” Jawab Yesus kepada mereka: ”Apakah gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu? 26 Banyak yang
harus Kukatakan dan Kuhakimi tentang kamu; akan tetapi Dia, yang mengutus Aku, adalah benar, dan apa
yang Kudengar dari pada-Nya, itu yang Kukatakan kepada dunia.” 27 Mereka tidak mengerti, bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. 28 Maka kata Yesus:
”Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu, bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak
berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri, tetapi Aku berbi-

cara tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepadaKu. 29 Dan Ia, yang telah mengutus Aku, Ia menyertai
Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada-Nya.” 30 Setelah
Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya
kepada-Nya. 31 Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: ”Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku 32 dan
kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan
memerdekakan kamu.” 33 Jawab mereka: ”Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana Engkau dapat berkata: Kamu akan merdeka?” 34 Kata Yesus kepada mereka: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa. 35 Dan hamba tidak tetap tinggal dalam
rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 36 Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamupun benar-benar
merdeka.” 37 ”Aku tahu, bahwa kamu adalah keturunan
Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh Aku
karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu.
38
Apa yang Kulihat pada Bapa, itulah yang Kukatakan,
dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu
dengar dari bapamu.” 39 Jawab mereka kepada-Nya: ”Bapa
kami ialah Abraham.” Kata Yesus kepada mereka: ”Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu
mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. 40 Tetapi
yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh Aku; Aku,
seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang Kudengar dari Allah; pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. 41 Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri.” Jawab mereka: ”Kami
tidak dilahirkan dari zinah. Bapa kami satu, yaitu Allah.”
42
Kata Yesus kepada mereka: ”Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku keluar dan
datang dari Allah. Dan Aku datang bukan atas kehendakKu sendiri, melainkan Dialah yang mengutus Aku. 43 Apakah
sebabnya kamu tidak mengerti bahasa-Ku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. 44 Iblislah yang menjadi
bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan
bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan
tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak
ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas
kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa
segala dusta. 45 Tetapi karena Aku mengatakan kebenaran
kepadamu, kamu tidak percaya kepada-Ku. 46 Siapakah di
antaramu yang membuktikan bahwa Aku berbuat dosa?
Apabila Aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu
tidak percaya kepada-Ku? 47 Barangsiapa berasal dari Allah,
ia mendengarkan firman Allah; itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari
Allah.” 48 Orang-orang Yahudi menjawab Yesus: ”Bukankah benar kalau kami katakan bahwa Engkau orang Samaria dan kerasukan setan?” 49 Jawab Yesus: ”Aku tidak kerasukan setan, tetapi Aku menghormati Bapa-Ku dan kamu
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tidak menghormati Aku. 50 Tetapi Aku tidak mencari hormat bagi-Ku: ada Satu yang mencarinya dan Dia juga
yang menghakimi. 51 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya.” 52 Kata orang-orang
Yahudi kepada-Nya: ”Sekarang kami tahu, bahwa Engkau
kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun Engkau berkata: Barangsiapa
menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. 53 Adakah Engkau lebih besar dari
pada bapa kita Abraham, yang telah mati! Nabi-nabipun
telah mati; dengan siapakah Engkau samakan diri-Mu?”
54
Jawab Yesus: ”Jikalau Aku memuliakan diri-Ku sendiri, maka kemuliaan-Ku itu sedikitpun tidak ada artinya.
Bapa-Kulah yang memuliakan Aku, tentang siapa kamu
berkata: Dia adalah Allah kami, 55 padahal kamu tidak
mengenal Dia, tetapi Aku mengenal Dia. Dan jika Aku
berkata: Aku tidak mengenal Dia, maka Aku adalah pendusta, sama seperti kamu, tetapi Aku mengenal Dia dan
Aku menuruti firman-Nya. 56 Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-Ku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita.” 57 Maka kata orang-orang Yahudi
itu kepada-Nya: ”Umur-Mu belum sampai lima puluh tahun dan Engkau telah melihat Abraham?” 58 Kata Yesus
kepada mereka: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
sebelum Abraham jadi, Aku telah ada.” 59 Lalu mereka
mengambil batu untuk melempari Dia; tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan Bait Allah.

9

Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang
buta sejak lahirnya. 2 Murid-murid-Nya bertanya kepadaNya: ”Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri
atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?” 3 Jawab
Yesus: ”Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam
dia. 4 Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Aku, selama masih siang; akan datang malam, di mana
tidak ada seorangpun yang dapat bekerja. 5 Selama Aku
di dalam dunia, Akulah terang dunia.” 6 Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah, dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada
mata orang buta tadi 7 dan berkata kepadanya: ”Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam.” Siloam artinya: ”Yang diutus.” Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. 8 Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka, yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis, berkata: ”Bukankah
dia ini, yang selalu mengemis?” 9 Ada yang berkata: ”Benar, dialah ini.” Ada pula yang berkata: ”Bukan, tetapi
ia serupa dengan dia.” Orang itu sendiri berkata: ”Benar, akulah itu.” 10 Kata mereka kepadanya: ”Bagaimana
matamu menjadi melek?” 11 Jawabnya: ”Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada
mataku dan berkata kepadaku: Pergilah ke Siloam dan
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basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat.” 12 Lalu mereka berkata
kepadanya: ”Di manakah Dia?” Jawabnya: ”Aku tidak
tahu.” 13 Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta
itu kepada orang-orang Farisi. 14 Adapun hari waktu Yesus
mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu, adalah
hari Sabat. 15 Karena itu orang-orang Farisipun bertanya
kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya: ”Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu
aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat.”
16
Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu: ”Orang ini
tidak datang dari Allah, sebab Ia tidak memelihara hari
Sabat.” Sebagian pula berkata: ”Bagaimanakah seorang
berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?” Maka
timbullah pertentangan di antara mereka. 17 Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu: ”Dan engkau, apakah katamu tentang Dia, karena Ia telah memelekkan matamu?”
Jawabnya: ”Ia adalah seorang nabi.” 18 Tetapi orang-orang
Yahudi itu tidak percaya, bahwa tadinya ia buta dan baru
dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya 19 dan bertanya kepada mereka: ”Inikah anakmu, yang
kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?” 20 Jawab orang tua
itu: ”Yang kami tahu ialah, bahwa dia ini anak kami dan
bahwa ia lahir buta, 21 tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan
matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya
sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri.” 22 Orang tuanya berkata demikian, karena
mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orangorang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang
mengaku Dia sebagai Mesias, akan dikucilkan. 23 Itulah
sebabnya maka orang tuanya berkata: ”Ia telah dewasa,
tanyakanlah kepadanya sendiri.” 24 Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya: ”Katakanlah kebenaran di hadapan Allah; kami
tahu bahwa orang itu orang berdosa.” 25 Jawabnya: ”Apakah orang itu orang berdosa, aku tidak tahu; tetapi satu
hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta, dan sekarang dapat melihat.” 26 Kata mereka kepadanya: ”Apakah yang diperbuat-Nya padamu? Bagaimana Ia memelekkan matamu?” 27 Jawabnya: ”Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya; mengapa kamu
hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau
menjadi murid-Nya juga?” 28 Sambil mengejek mereka berkata kepadanya: ”Engkau murid orang itu tetapi kami
murid-murid Musa. 29 Kami tahu, bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang Dia itu kami tidak
tahu dari mana Ia datang.” 30 Jawab orang itu kepada mereka: ”Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana Ia
datang, sedangkan Ia telah memelekkan mataku. 31 Kita
tahu, bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. 32 Dari dahulu sampai sekarang ti-
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dak pernah terdengar, bahwa ada orang yang memelekkan
mata orang yang lahir buta. 33 Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, Ia tidak dapat berbuat apa-apa.” 34 Jawab
mereka: ”Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?” Lalu mereka mengusir dia ke
luar. 35 Yesus mendengar bahwa ia telah diusir ke luar oleh
mereka. Kemudian Ia bertemu dengan dia dan berkata:
”Percayakah engkau kepada Anak Manusia?” 36 Jawabnya:
”Siapakah Dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepada-Nya.”
37
Kata Yesus kepadanya: ”Engkau bukan saja melihat Dia;
tetapi Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, Dialah itu!” 38 Katanya: ”Aku percaya, Tuhan!” Lalu ia sujud
menyembah-Nya. 39 Kata Yesus: ”Aku datang ke dalam
dunia untuk menghakimi, supaya barangsiapa yang tidak
melihat, dapat melihat, dan supaya barangsiapa yang dapat melihat, menjadi buta.” 40 Kata-kata itu didengar oleh
beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepada-Nya: ”Apakah itu berarti bahwa kami juga
buta?” 41 Jawab Yesus kepada mereka: ”Sekiranya kamu
buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata:
Kami melihat, maka tetaplah dosamu.”

10

”Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya siapa yang
masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui
pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang
pencuri dan seorang perampok; 2 tetapi siapa yang masuk
melalui pintu, ia adalah gembala domba. 3 Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing
menurut namanya dan menuntunnya ke luar. 4 Jika semua
dombanya telah dibawanya ke luar, ia berjalan di depan
mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. 5 Tetapi seorang asing pasti tidak
mereka ikuti, malah mereka lari dari padanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal.” 6 Itulah yang
dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata
demikian kepada mereka. 7 Maka kata Yesus sekali lagi:
”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke
domba-domba itu. 8 Semua orang yang datang sebelum
Aku, adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu
tidak mendengarkan mereka. 9 Akulah pintu; barangsiapa
masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk
dan keluar dan menemukan padang rumput. 10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan
mempunyainya dalam segala kelimpahan. 11 Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya
bagi domba-dombanya; 12 sedangkan seorang upahan yang
bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba
itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan
domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam
dan mencerai-beraikan domba-domba itu. 13 Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-

domba itu. 14 Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal
Aku 15 sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal Bapa, dan Aku memberikan nyawa-Ku bagi dombadomba-Ku. 16 Ada lagi pada-Ku domba-domba lain, yang
bukan dari kandang ini; domba-domba itu harus Kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suara-Ku dan
mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
17
Bapa mengasihi Aku, oleh karena Aku memberikan nyawaKu untuk menerimanya kembali. 18 Tidak seorangpun mengambilnya dari pada-Ku, melainkan Aku memberikannya
menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku.” 19 Maka timbullah pula
pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata: 20 ”Ia kerasukan setan dan gila; mengapa kamu mendengarkan Dia?”
21
Yang lain berkata: ”Itu bukan perkataan orang yang
kerasukan setan; dapatkah setan memelekkan mata orangorang buta?” 22 Tidak lama kemudian tibalah hari raya
Pentahbisan Bait Allah di Yerusalem; ketika itu musim
dingin. 23 Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di serambi Salomo. 24 Maka orang-orang Yahudi mengelilingi
Dia dan berkata kepada-Nya: ”Berapa lama lagi Engkau
membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau
Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami.”
25
Yesus menjawab mereka: ”Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya; pekerjaan-pekerjaan
yang Kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, 26 tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. 27 Dombadomba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku, 28 dan Aku memberikan
hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak
akan binasa sampai selama-lamanya dan seorangpun tidak
akan merebut mereka dari tangan-Ku. 29 Bapa-Ku, yang
memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan seorangpun tidak dapat merebut mereka dari
tangan Bapa. 30 Aku dan Bapa adalah satu.” 31 Sekali lagi
orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. 32 Kata Yesus kepada mereka: ”Banyak pekerjaan
baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan kepadamu; pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?” 33 Jawab orang-orang
Yahudi itu: ”Bukan karena suatu pekerjaan baik maka
kami mau melempari Engkau, melainkan karena Engkau
menghujat Allah dan karena Engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan diri-Mu dengan Allah.”
34
Kata Yesus kepada mereka: ”Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu: Aku telah berfirman: Kamu adalah allah? 35 Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut allah--sedang Kitab Suci tidak dapat
dibatalkan--, 36 masihkah kamu berkata kepada Dia yang
dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus-Nya ke da-
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kira dua mil jauhnya. 19 Di situ banyak orang Yahudi telah
datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka
berhubung dengan kematian saudaranya. 20 Ketika Marta
mendengar, bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkanNya. Tetapi Maria tinggal di rumah. 21 Maka kata Marta
kepada Yesus: ”Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. 22 Tetapi sekarangpun aku tahu,
bahwa Allah akan memberikan kepada-Mu segala sesuatu
yang Engkau minta kepada-Nya.” 23 Kata Yesus kepada
Marta: ”Saudaramu akan bangkit.” 24 Kata Marta kepadaNya: ”Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orangorang bangkit pada akhir zaman.” 25 Jawab Yesus: ”Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepadaKu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, 26 dan setiap
orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan
mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?”
27
Jawab Marta: ”Ya, Tuhan, aku percaya, bahwa EngkaAda seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus.
ulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam
Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta.
dunia.” 28 Dan sesudah berkata demikian ia pergi memang2
Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan
gil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya: ”Guru ada
dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya.
di
sana dan Ia memanggil engkau.” 29 Mendengar itu Ma3
Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua
ria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. 30 Tetapi
perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus: ”Tuhan,
waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia
dia yang Engkau kasihi, sakit.” 4 Ketika Yesus mendengar
masih berada di tempat Marta menjumpai Dia. 31 Ketika
kabar itu, Ia berkata: ”Penyakit itu tidak akan membawa
orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di
kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab
rumah
itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria seoleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan.” 5 Yesus megera
bangkit
dan pergi ke luar, mereka mengikutinya, kamang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. 6 Namun
rena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk
setelah didengar-Nya, bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tingmeratap di situ. 32 Setibanya Maria di tempat Yesus bergal dua hari lagi di tempat, di mana Ia berada; 7 tetapi seada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kaki-Nya
sudah itu Ia berkata kepada murid-murid-Nya: ”Mari kita
dan berkata kepada-Nya: ”Tuhan, sekiranya Engkau ada
kembali lagi ke Yudea.” 8 Murid-murid itu berkata kepadadi sini, saudaraku pasti tidak mati.” 33 Ketika Yesus meNya: ”Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba
lihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang
melempari Engkau, masih maukah Engkau kembali ke sana?”
datang
bersama-sama dia, maka masygullah hati-Nya. Ia
9
Jawab Yesus: ”Bukankah ada dua belas jam dalam satu
sangat terharu dan berkata: 34 ”Di manakah dia kamu
hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak
baringkan?” Jawab mereka: ”Tuhan, marilah dan lihatterantuk, karena ia melihat terang dunia ini. 10 Tetapi jikalah!” 35 Maka menangislah Yesus. 36 Kata orang-orang Yalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk,
hudi: ”Lihatlah, betapa kasih-Nya kepadanya!” 37 Tetapi
karena terang tidak ada di dalam dirinya.” 11 Demikianlah
beberapa orang di antaranya berkata: ”Ia yang memeperkataan-Nya, dan sesudah itu Ia berkata kepada mereka:
lekkan mata orang buta, tidak sanggupkah Ia bertindak,
”Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi Aku pergi
sehingga orang ini tidak mati?” 38 Maka masygullah pula
12
ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya.” Maka
hati Yesus, lalu Ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adakata murid-murid itu kepada-Nya: ”Tuhan, jikalau ia terlah sebuah gua yang ditutup dengan batu. 39 Kata Yesus:
13
tidur, ia akan sembuh.” Tetapi maksud Yesus ialah ter”Angkat batu itu!” Marta, saudara orang yang meningtidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus
gal itu, berkata kepada-Nya: ”Tuhan, ia sudah berbau,
14
berkata tentang tertidur dalam arti biasa.
Karena itu
sebab sudah empat hari ia mati.” 40 Jawab Yesus: ”BukanYesus berkata dengan terus terang: ”Lazarus sudah mati;
kah sudah Kukatakan kepadamu: Jikalau engkau percaya
15
tetapi syukurlah Aku tidak hadir pada waktu itu, sebab
engkau akan melihat kemuliaan Allah?” 41 Maka mereka
demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar
mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas
percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya.” 16 Lalu
dan berkata: ”Bapa, Aku mengucap syukur kepada-Mu,
Tomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya,
karena Engkau telah mendengarkan Aku. 42 Aku tahu,
yaitu murid-murid yang lain: ”Marilah kita pergi juga unbahwa Engkau selalu mendengarkan Aku, tetapi oleh katuk mati bersama-sama dengan Dia.” 17 Maka ketika Yesus
rena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Aku,
tiba, didapati-Nya Lazarus telah empat hari berbaring di
Aku mengatakannya, supaya mereka percaya, bahwa Engdalam kubur. 18 Betania terletak dekat Yerusalem, kiralam dunia: Engkau menghujat Allah! Karena Aku telah
berkata: Aku Anak Allah? 37 Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya
kepada-Ku, 38 tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu
tidak mau percaya kepada-Ku, percayalah akan pekerjaanpekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti, bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa.”
39
Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. 40 Kemudian Yesus pergi lagi ke
seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu,
lalu Ia tinggal di situ. 41 Dan banyak orang datang kepadaNya dan berkata: ”Yohanes memang tidak membuat satu
tandapun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes
tentang orang ini adalah benar.” 42 Dan banyak orang di
situ percaya kepada-Nya.

11

769
kaulah yang telah mengutus Aku.” 43 Dan sesudah berkata
demikian, berserulah Ia dengan suara keras: ”Lazarus,
marilah ke luar!” 44 Orang yang telah mati itu datang ke
luar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan
dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus
kepada mereka: ”Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia
pergi.” 45 Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa
yang telah dibuat Yesus, percaya kepada-Nya. 46 Tetapi
ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceriterakan kepada mereka, apa yang telah dibuat Yesus itu.
47
Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agama untuk berkumpul dan mereka berkata: ”Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu
membuat banyak mujizat. 48 Apabila kita biarkan Dia,
maka semua orang akan percaya kepada-Nya dan orangorang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci
kita serta bangsa kita.” 49 Tetapi seorang di antara mereka,
yaitu Kayafas, Imam Besar pada tahun itu, berkata kepada mereka: ”Kamu tidak tahu apa-apa, 50 dan kamu
tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu, jika satu orang
mati untuk bangsa kita dari pada seluruh bangsa kita ini
binasa.” 51 Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri,
tetapi sebagai Imam Besar pada tahun itu ia bernubuat,
bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, 52 dan bukan
untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan
dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai.
53
Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh
Dia. 54 Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum
di antara orang-orang Yahudi, Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama
Efraim, dan di situ Ia tinggal bersama-sama murid-muridNya. 55 Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi
sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat
ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu.
56
Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam Bait
Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain: ”Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah Ia ke pesta?”
57
Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang
tahu di mana Dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap Dia.
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Enam hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari
antara orang mati. 2 Di situ diadakan perjamuan untuk
Dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. 3 Maka Maria
mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang
mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya; dan bau minyak semerbak di
seluruh rumah itu. 4 Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari
murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan Dia,
berkata: 5 ”Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual tiga

ratus dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang
miskin?” 6 Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena
ia adalah seorang pencuri; ia sering mengambil uang yang
disimpan dalam kas yang dipegangnya. 7 Maka kata Yesus: ”Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari
penguburan-Ku. 8 Karena orang-orang miskin selalu ada
pada kamu, tetapi Aku tidak akan selalu ada pada kamu.”
9
Sejumlah besar orang Yahudi mendengar, bahwa Yesus
ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus, yang telah
dibangkitkan-Nya dari antara orang mati. 10 Lalu imamimam kepala bermupakat untuk membunuh Lazarus juga,
11
sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan
mereka dan percaya kepada Yesus. 12 Keesokan harinya
ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar, bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, 13 mereka mengambil daun-daun palem, dan pergi
menyongsong Dia sambil berseru-seru: ”Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel!”
14
Yesus menemukan seekor keledai muda lalu Ia naik ke
atasnya, seperti ada tertulis: 15 ”Jangan takut, hai puteri
Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak
keledai.” 16 Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti
akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka, bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. 17 Orang banyak
yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara
orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. 18 Sebab itu
orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka
mendengar, bahwa Ia yang membuat mujizat itu. 19 Maka
kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain: ”Kamu
lihat sendiri, bahwa kamu sama sekali tidak berhasil, lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia.” 20 Di antara
mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya
itu, terdapat beberapa orang Yunani. 21 Orang-orang itu
pergi kepada Filipus, yang berasal dari Betsaida di Galilea,
lalu berkata kepadanya: ”Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus.” 22 Filipus pergi memberitahukannya kepada
Andreas; Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. 23 Tetapi Yesus menjawab mereka, kata-Nya:
”Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. 24 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak
jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja;
tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.
25
Barangsiapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan
nyawanya, tetapi barangsiapa tidak mencintai nyawanya
di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. 26 Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku
dan di mana Aku berada, di situpun pelayan-Ku akan berada. Barangsiapa melayani Aku, ia akan dihormati Bapa.
27
Sekarang jiwa-Ku terharu dan apakah yang akan Kukatakan? Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini? Ti-
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dak, sebab untuk itulah Aku datang ke dalam saat ini.
28
Bapa, muliakanlah nama-Mu!” Maka terdengarlah suara dari sorga: ”Aku telah memuliakan-Nya, dan Aku
akan memuliakan-Nya lagi!” 29 Orang banyak yang berdiri
di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi
guntur. Ada pula yang berkata: ”Seorang malaikat telah
berbicara dengan Dia.” 30 Jawab Yesus: ”Suara itu telah
terdengar bukan oleh karena Aku, melainkan oleh karena
kamu. 31 Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia
ini: sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan
ke luar; 32 dan Aku, apabila Aku ditinggikan dari bumi,
Aku akan menarik semua orang datang kepada-Ku.” 33 Ini
dikatakan-Nya untuk menyatakan bagaimana caranya Ia
akan mati. 34 Lalu jawab orang banyak itu: ”Kami telah
mendengar dari hukum Taurat, bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya; bagaimana mungkin Engkau mengatakan, bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah
Anak Manusia itu?” 35 Kata Yesus kepada mereka: ”Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu; barangsiapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke mana ia pergi.
36
Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang.” Sesudah
berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara
mereka. 37 Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak
percaya kepada-Nya, 38 supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya: ”Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah
tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?” 39 Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga:
40
”Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata, dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga Aku menyembuhkan mereka.” 41 Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena
ia telah melihat kemuliaan-Nya dan telah berkata-kata tentang Dia. 42 Namun banyak juga di antara pemimpin yang
percaya kepada-Nya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya
mereka jangan dikucilkan. 43 Sebab mereka lebih suka
akan kehormatan manusia dari pada kehormatan Allah.
44
Tetapi Yesus berseru kata-Nya: ”Barangsiapa percaya
kepada-Ku, ia bukan percaya kepada-Ku, tetapi kepada
Dia, yang telah mengutus Aku; 45 dan barangsiapa melihat
Aku, ia melihat Dia, yang telah mengutus Aku. 46 Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap
orang yang percaya kepada-Ku, jangan tinggal di dalam kegelapan. 47 Dan jikalau seorang mendengar perkataan-Ku,
tetapi tidak melakukannya, Aku tidak menjadi hakimnya,
sebab Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. 48 Barangsiapa menolak
Aku, dan tidak menerima perkataan-Ku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah Kukatakan, itulah yang
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akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. 49 Sebab Aku
berkata-kata bukan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang
mengutus Aku, Dialah yang memerintahkan Aku untuk
mengatakan apa yang harus Aku katakan dan Aku sampaikan. 50 Dan Aku tahu, bahwa perintah-Nya itu adalah
hidup yang kekal. Jadi apa yang Aku katakan, Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa
kepada-Ku.”
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Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu, bahwa saat-Nya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya demikianlah sekarang Ia
mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. 2 Mereka
sedang makan bersama, dan Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. 3 Yesus tahu, bahwa Bapa-Nya telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. 4 Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubah-Nya. Ia mengambil
sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangNya, 5 kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi,
dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang-Nya itu.
6
Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus
kepada-Nya: ”Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?”
7
Jawab Yesus kepadanya: ”Apa yang Kuperbuat, engkau
tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak.” 8 Kata Petrus kepada-Nya: ”Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya.” Jawab Yesus: ”Jikalau Aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam Aku.” 9 Kata Simon Petrus kepada-Nya:
”Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan
kepalaku!” 10 Kata Yesus kepadanya: ”Barangsiapa telah
mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh
kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu
sudah bersih, hanya tidak semua.” 11 Sebab Ia tahu, siapa
yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata: ”Tidak semua kamu bersih.” 12 Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaian-Nya dan kembali ke tempatNya. Lalu Ia berkata kepada mereka: ”Mengertikah kamu
apa yang telah Kuperbuat kepadamu? 13 Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab
memang Akulah Guru dan Tuhan. 14 Jadi jikalau Aku
membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan Gurumu,
maka kamupun wajib saling membasuh kakimu; 15 sebab
Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. 16 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya
seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada tuannya,
ataupun seorang utusan dari pada dia yang mengutusnya.
17
Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu,
jika kamu melakukannya. 18 Bukan tentang kamu semua
Aku berkata. Aku tahu, siapa yang telah Kupilih. Tetapi
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haruslah genap nas ini: Orang yang makan roti-Ku, telah kal Aku tiga kali.”
mengangkat tumitnya terhadap Aku. 19 Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, su”Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah,
paya jika hal itu terjadi, kamu percaya, bahwa Akulah Dia.
percayalah juga kepada-Ku. 2 Di rumah Bapa-Ku banyak
20
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa metempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatanerima orang yang Kuutus, ia menerima Aku, dan bakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyerangsiapa menerima Aku, ia menerima Dia yang mengutus
diakan tempat bagimu. 3 Dan apabila Aku telah pergi ke
21
Aku.” Setelah Yesus berkata demikian Ia sangat terharu,
situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan dalalu bersaksi: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya
22
orang di antara kamu akan menyerahkan Aku.” Muriddi tempat di mana Aku berada, kamupun berada. 4 Dan ke
murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka
mana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ.” 5 Kata Tomas
ragu-ragu siapa yang dimaksudkan-Nya. 23 Seorang di ankepada-Nya: ”Tuhan, kami tidak tahu ke mana Engkau
tara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihi-Nya, bersanpergi; jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?” 6 Kata
24
dar dekat kepada-Nya, di sebelah kanan-Nya.
Kepada
Yesus kepadanya: ”Akulah jalan dan kebenaran dan himurid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata: ”Tadup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa,
25
nyalah siapa yang dimaksudkan-Nya!” Murid yang dukalau tidak melalui Aku. 7 Sekiranya kamu mengenal Aku,
duk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada-Nya:
pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu
”Tuhan, siapakah itu?” 26 Jawab Yesus: ”Dialah itu, yang
mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia.” 8 Kata Filikepadanya Aku akan memberikan roti, sesudah Aku menpus kepada-Nya: ”Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada
celupkannya.” Sesudah berkata demikian Ia mengambil roti,
kami, itu sudah cukup bagi kami.” 9 Kata Yesus kepadamencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak
nya: ”Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus,
Simon Iskariot. 27 Dan sesudah Yudas menerima roti itu,
namun engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah
ia kerasukan Iblis. Maka Yesus berkata kepadanya: ”Apa
melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau
28
yang hendak kauperbuat, perbuatlah dengan segera.” Tetapi
berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. 10 Tidak
tidak ada seorangpun dari antara mereka yang duduk makan
percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa
itu mengerti, apa maksud Yesus mengatakan itu kepada
di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, ti29
Yudas. Karena Yudas memegang kas ada yang menyangka,
dak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang
bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu
diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaanuntuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang
Nya. 11 Percayalah kepada-Ku, bahwa Aku di dalam Bapa
30
miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada
dan Bapa di dalam Aku; atau setidak-tidaknya, percayalah
waktu itu hari sudah malam. 31 Sesudah Yudas pergi, berkarena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. 12 Aku berkata kekatalah Yesus: ”Sekarang Anak Manusia dipermuliakan
padamu:
Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku,
dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. 32 Jikalau Allah
ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku ladipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan
kukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari
Dia juga di dalam diri-Nya, dan akan mempermuliakan
pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa; 13 dan apa juga
Dia dengan segera. 33 Hai anak-anak-Ku, hanya seketika
yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukansaja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari
nya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14 Jika
Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang
kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku
Yahudi: Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu daakan melakukannya.” 15 ”Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu
tang, demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga
akan menuruti segala perintah-Ku. 16 Aku akan minta kekepada kamu. 34 Aku memberikan perintah baru kepada
pada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang
kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti
Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamaAku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus salamanya, 17 yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat meling mengasihi. 35 Dengan demikian semua orang akan
nerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengtahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau
enal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai
kamu saling mengasihi.” 36 Simon Petrus berkata kepada
kamu dan akan diam di dalam kamu. 18 Aku tidak akan
Yesus: ”Tuhan, ke manakah Engkau pergi?” Jawab Yemeninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kemsus: ”Ke tempat Aku pergi, engkau tidak dapat mengibali kepadamu. 19 Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan
kuti Aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti
melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku
Aku.” 37 Kata Petrus kepada-Nya: ”Tuhan, mengapa aku
hidup dan kamupun akan hidup. 20 Pada waktu itulah
tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memkamu akan tahu, bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu
berikan nyawaku bagi-Mu!” 38 Jawab Yesus: ”Nyawamu
di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. 21 Barangsiapa
akan kauberikan bagi-Ku? Sesungguhnya Aku berkata kememegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang
padamu: Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangmengasihi Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku, ia akan
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dikasihi oleh Bapa-Ku dan Akupun akan mengasihi dia
dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya.” 22 Yudas, yang
bukan Iskariot, berkata kepada-Nya: ”Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan diri-Mu kepada
kami, dan bukan kepada dunia?” 23 Jawab Yesus: ”Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan
Bapa-Ku akan mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. 24 Barangsiapa
tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku; dan
firman yang kamu dengar itu bukanlah dari pada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. 25 Semuanya itu
Kukatakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama
dengan kamu; 26 tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang
akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan
mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. 27 Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai
sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 28 Kamu telah mendengar, bahwa Aku telah berkata kepadamu: Aku pergi,
tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu
mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku
pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada
Aku. 29 Dan sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu
sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya, apabila hal
itu terjadi. 30 Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan
kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diri-Ku. 31 Tetapi supaya dunia tahu,
bahwa Aku mengasihi Bapa dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada-Ku,
bangunlah, marilah kita pergi dari sini.”

telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku itu. 10 Jikalau
kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam
kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan
tinggal di dalam kasih-Nya. 11 Semuanya itu Kukatakan
kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan
sukacitamu menjadi penuh. 12 Inilah perintah-Ku, yaitu
supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. 13 Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada
kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatsahabatnya. 14 Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu
berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. 15 Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu,
apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut
kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada
kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku.
16
Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya
kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaKu, diberikan-Nya kepadamu. 17 Inilah perintah-Ku kepadamu: Kasihilah seorang akan yang lain.” 18 ”Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu
membenci Aku dari pada kamu. 19 Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah
memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci
kamu. 20 Ingatlah apa yang telah Kukatakan kepadamu:
Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada tuannya.
Jikalau mereka telah menganiaya Aku, mereka juga akan
menganiaya kamu; jikalau mereka telah menuruti firmanKu, mereka juga akan menuruti perkataanmu. 21 Tetapi
semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia, yang
”Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah
telah
mengutus Aku. 22 Sekiranya Aku tidak datang dan
pengusahanya. 2 Setiap ranting pada-Ku yang tidak bertidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berbuah, dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkandosa.
Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi
Nya, supaya ia lebih banyak berbuah. 3 Kamu memang
dosa mereka! 23 Barangsiapa membenci Aku, ia membenci
sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepajuga Bapa-Ku. 24 Sekiranya Aku tidak melakukan pekerdamu. 4 Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu.
jaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya
dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tesendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demitapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya
kian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tingitu, namun mereka membenci baik Aku maupun Bapa-Ku.
gal di dalam Aku. 5 Akulah pokok anggur dan kamulah 25
Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat meranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku
reka harus digenapi: Mereka membenci Aku tanpa alasan.
dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar 26
Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang,
Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6 Barangsiapa
yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bertidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang ke luar seperti ransaksi tentang Aku. 27 Tetapi kamu juga harus bersaksi,
ting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang
karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku.”
dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7 Jikalau
kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan
”Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya kamu
kamu akan menerimanya. 8 Dalam hal inilah Bapa-Ku di- jangan kecewa dan menolak Aku. 2 Kamu akan dikucilkan,
permuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang
demikian kamu adalah murid-murid-Ku.” 9 ”Seperti Bapa membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti
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bagi Allah. 3 Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. 4 Tetapi
semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat, bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu.” (16-4b) ”Hal ini tidak Kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini Aku masih bersamasama dengan kamu, 5 tetapi sekarang Aku pergi kepada
Dia yang telah mengutus Aku, dan tiada seorangpun di
antara kamu yang bertanya kepada-Ku: Ke mana Engkau
pergi? 6 Tetapi karena Aku mengatakan hal itu kepadamu,
sebab itu hatimu berdukacita. 7 Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu,
jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku
pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu. 8 Dan kalau
Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman; 9 akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku; 10 akan kebenaran, karena
Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi;
11
akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. 12 Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
13
Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan
memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala
sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakanNya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang
akan datang. 14 Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan
memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari padaKu. 15 Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah Aku punya; sebab itu Aku berkata: Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku.” 16 ”Tinggal
sesaat saja dan kamu tidak melihat Aku lagi dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat Aku.” 17 Mendengar
itu beberapa dari murid-Nya berkata seorang kepada yang
lain: ”Apakah artinya Ia berkata kepada kita: Tinggal
sesaat saja dan kamu tidak melihat Aku dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat Aku? Dan: Aku
pergi kepada Bapa?” 18 Maka kata mereka: ”Apakah artinya Ia berkata: Tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa
maksud-Nya.” 19 Yesus tahu, bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepada-Nya, lalu Ia berkata kepada mereka: ”Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang
lain apa yang Kukatakan tadi, yaitu: Tinggal sesaat saja
dan kamu tidak melihat Aku dan tinggal sesaat saja pula
dan kamu akan melihat Aku? 20 Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi
dunia akan bergembira; kamu akan berdukacita, tetapi
dukacitamu akan berubah menjadi sukacita. 21 Seorang
perempuan berdukacita pada saat ia melahirkan, tetapi
sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan
penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. 22 Demikian juga kamu
sekarang diliputi dukacita, tetapi Aku akan melihat kamu

lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorangpun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari padamu. 23 Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan
apa-apa kepada-Ku. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan
diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku. 24 Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatupun dalam nama-Ku.
Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. 25 Semuanya ini Kukatakan kepadamu dengan
kiasan. Akan tiba saatnya Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan
Bapa kepadamu. 26 Pada hari itu kamu akan berdoa dalam nama-Ku. Dan tidak Aku katakan kepadamu, bahwa
Aku meminta bagimu kepada Bapa, 27 sebab Bapa sendiri
mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi Aku dan
percaya, bahwa Aku datang dari Allah. 28 Aku datang
dari Bapa dan Aku datang ke dalam dunia; Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa.” 29 Kata muridmurid-Nya: ”Lihat, sekarang Engkau terus terang berkatakata dan Engkau tidak memakai kiasan. 30 Sekarang kami
tahu, bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak
perlu orang bertanya kepada-Mu. Karena itu kami percaya, bahwa Engkau datang dari Allah.” 31 Jawab Yesus
kepada mereka: ”Percayakah kamu sekarang? 32 Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu diceraiberaikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu
meninggalkan Aku seorang diri. Namun Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai Aku. 33 Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera
dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan,
tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia.”

17

Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke
langit dan berkata: ”Bapa, telah tiba saatnya; permuliakanlah Anak-Mu, supaya Anak-Mu mempermuliakan Engkau. 2 Sama seperti Engkau telah memberikan kepada-Nya
kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepada-Nya. 3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah
yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. 4 Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi
dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepada-Ku untuk melakukannya. 5 Oleh sebab itu,
ya Bapa, permuliakanlah Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada.
6
Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang,
yang Engkau berikan kepada-Ku dari dunia. Mereka itu
milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaKu dan mereka telah menuruti firman-Mu. 7 Sekarang mereka tahu, bahwa semua yang Engkau berikan kepada-Ku
itu berasal dari pada-Mu. 8 Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepada-Ku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-

774
benar, bahwa Aku datang dari pada-Mu, dan mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. 9 Aku
berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia Aku berdoa,
tetapi untuk mereka, yang telah Engkau berikan kepadaKu, sebab mereka adalah milik-Mu 10 dan segala milik-Ku
adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku
telah dipermuliakan di dalam mereka. 11 Dan Aku tidak
ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam
dunia, dan Aku datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus,
peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang
telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi
satu sama seperti Kita. 12 Selama Aku bersama mereka,
Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu
yang telah Engkau berikan kepada-Ku; Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorangpun dari mereka yang
binasa selain dari pada dia yang telah ditentukan untuk
binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci.
13
Tetapi sekarang, Aku datang kepada-Mu dan Aku mengatakan semuanya ini sementara Aku masih ada di dalam
dunia, supaya penuhlah sukacita-Ku di dalam diri mereka.
14
Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan
dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia,
sama seperti Aku bukan dari dunia. 15 Aku tidak meminta,
supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari pada yang jahat.
16
Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari
dunia. 17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firmanMu adalah kebenaran. 18 Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia; 19 dan Aku menguduskan diriKu bagi mereka, supaya merekapun dikuduskan dalam kebenaran. 20 Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa,
tetapi juga untuk orang-orang, yang percaya kepada-Ku
oleh pemberitaan mereka; 21 supaya mereka semua menjadi
satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan
Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita,
supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. 22 Dan Aku telah memberikan kepada mereka
kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah satu: 23 Aku
di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku. 24 Ya
Bapa, Aku mau supaya, di manapun Aku berada, mereka
juga berada bersama-sama dengan Aku, mereka yang telah Engkau berikan kepada-Ku, agar mereka memandang
kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia dijadikan.
25
Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu,
bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku; 26 dan Aku
telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka dan Aku
akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau ber-

43. YOHANES
ikan kepada-Ku ada di dalam mereka dan Aku di dalam
mereka.”

18

Setelah Yesus mengatakan semuanya itu keluarlah
Ia dari situ bersama-sama dengan murid-murid-Nya dan
mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan Ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-murid-Nya. 2 Yudas, yang mengkhianati Yesus, tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul
di situ dengan murid-murid-Nya. 3 Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjagapenjaga Bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala
dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan
senjata. 4 Maka Yesus, yang tahu semua yang akan menimpa diri-Nya, maju ke depan dan berkata kepada mereka: ”Siapakah yang kamu cari?” 5 Jawab mereka: ”Yesus dari Nazaret.” Kata-Nya kepada mereka: ”Akulah Dia.”
Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersamasama mereka. 6 Ketika Ia berkata kepada mereka: ”Akulah Dia,” mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. 7 Maka Ia
bertanya pula: ”Siapakah yang kamu cari?” Kata mereka:
”Yesus dari Nazaret.” 8 Jawab Yesus: ”Telah Kukatakan
kepadamu, Akulah Dia. Jika Aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi.” 9 Demikian hendaknya supaya
genaplah firman yang telah dikatakan-Nya: ”Dari mereka
yang Engkau serahkan kepada-Ku, tidak seorangpun yang
Kubiarkan binasa.” 10 Lalu Simon Petrus, yang membawa
pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada
hamba Imam Besar dan memutuskan telinga kanannya.
Nama hamba itu Malkhus. 11 Kata Yesus kepada Petrus:
”Sarungkan pedangmu itu; bukankah Aku harus minum
cawan yang diberikan Bapa kepada-Ku?” 12 Maka pasukan
prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu
Dia. 13 Lalu mereka membawa-Nya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi Imam Besar; 14 dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi: ”Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa.” 15 Simon
Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid
itu mengenal Imam Besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana Imam Besar, 16 tetapi Petrus
tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi, yang
mengenal Imam Besar, kembali ke luar, bercakap-cakap
dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus
masuk. 17 Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus: ”Bukankah engkau juga murid orang itu?”
Jawab Petrus: ”Bukan!” 18 Sementara itu hamba-hamba
dan penjaga-penjaga Bait Allah telah memasang api arang,
sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiang di situ. Juga Petrus berdiri berdiang bersama-sama
dengan mereka. 19 Maka mulailah Imam Besar menanyai
Yesus tentang murid-murid-Nya dan tentang ajaran-Nya.
20
Jawab Yesus kepadanya: ”Aku berbicara terus terang
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kepada dunia: Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di Bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul; Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi.
21
Mengapakah engkau menanyai Aku? Tanyailah mereka,
yang telah mendengar apa yang Kukatakan kepada mereka; sungguh, mereka tahu apa yang telah Kukatakan.”
22
Ketika Ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang
berdiri di situ, menampar muka-Nya sambil berkata: ”Begitukah jawab-Mu kepada Imam Besar?” 23 Jawab Yesus
kepadanya: ”Jikalau kata-Ku itu salah, tunjukkanlah salahnya, tetapi jikalau kata-Ku itu benar, mengapakah engkau menampar Aku?” 24 Maka Hanas mengirim Dia terbelenggu kepada Kayafas, Imam Besar itu. 25 Simon Petrus
masih berdiri berdiang. Kata orang-orang di situ kepadanya: ”Bukankah engkau juga seorang murid-Nya?” 26 Ia
menyangkalnya, katanya: ”Bukan.” Kata seorang hamba
Imam Besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya
dipotong Petrus: ”Bukankah engkau kulihat di taman itu
bersama-sama dengan Dia?” 27 Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. 28 Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan.
Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk
ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri,
sebab mereka hendak makan Paskah. 29 Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata: ”Apakah
tuduhan kamu terhadap orang ini?” 30 Jawab mereka kepadanya: ”Jikalau Ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkan-Nya kepadamu!” 31 Kata Pilatus kepada
mereka: ”Ambillah Dia dan hakimilah Dia menurut hukum Tauratmu.” Kata orang-orang Yahudi itu: ”Kami
tidak diperbolehkan membunuh seseorang.” 32 Demikian
hendaknya supaya genaplah firman Yesus, yang dikatakanNya untuk menyatakan bagaimana caranya Ia akan mati.
33
Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan,
lalu memanggil Yesus dan bertanya kepada-Nya: ”Engkau inikah raja orang Yahudi?” 34 Jawab Yesus: ”Apakah
engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah
orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang Aku?”
35
Kata Pilatus: ”Apakah aku seorang Yahudi? BangsaMu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan
Engkau kepadaku; apakah yang telah Engkau perbuat?”
36
Jawab Yesus: ”Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini; jika
Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah
melawan, supaya Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi Kerajaan-Ku bukan dari sini.” 37 Maka
kata Pilatus kepada-Nya: ”Jadi Engkau adalah raja?” Jawab Yesus: ”Engkau mengatakan, bahwa Aku adalah raja.
Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke
dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang
kebenaran; setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku.” 38 Kata Pilatus kepada-Nya: ”Apakah kebenaran itu?” (18-38b) Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka: ”Aku tidak mendapati

kesalahan apapun pada-Nya. 39 Tetapi pada kamu ada kebiasaan, bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang
bagimu. Maukah kamu, supaya aku membebaskan raja
orang Yahudi bagimu?” 40 Mereka berteriak pula: ”Jangan
Dia, melainkan Barabas!” Barabas adalah seorang penyamun.
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Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang
menyesah Dia. 2 Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala-Nya. Mereka
memakaikan Dia jubah ungu, 3 dan sambil maju ke depan
mereka berkata: ”Salam, hai raja orang Yahudi!” Lalu mereka menampar muka-Nya. 4 Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka: ”Lihatlah, aku membawa Dia ke luar
kepada kamu, supaya kamu tahu, bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun pada-Nya.” 5 Lalu Yesus keluar,
bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus
kepada mereka: ”Lihatlah manusia itu!” 6 Ketika imamimam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka: ”Salibkan Dia, salibkan Dia!” Kata Pilatus kepada mereka: ”Ambil Dia dan salibkan Dia; sebab
aku tidak mendapati kesalahan apapun pada-Nya.” 7 Jawab
orang-orang Yahudi itu kepadanya: ”Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu Ia harus mati, sebab Ia menganggap diri-Nya sebagai Anak Allah.” 8 Ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia, 9 lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada
Yesus: ”Dari manakah asal-Mu?” Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. 10 Maka kata Pilatus kepada-Nya:
”Tidakkah Engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah
Engkau tahu, bahwa aku berkuasa untuk membebaskan
Engkau, dan berkuasa juga untuk menyalibkan Engkau?”
11
Yesus menjawab: ”Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap Aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu: dia, yang menyerahkan Aku
kepadamu, lebih besar dosanya.” 12 Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Dia, tetapi orang-orang Yahudi
berteriak: ”Jikalau engkau membebaskan Dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap
dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar.” 13 Ketika Pilatus
mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus
ke luar, dan ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang
bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. 14 Hari
itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam dua belas. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu: ”Inilah
rajamu!” 15 Maka berteriaklah mereka: ”Enyahkan Dia!
Enyahkan Dia! Salibkan Dia!” Kata Pilatus kepada mereka: ”Haruskah aku menyalibkan rajamu?” Jawab imamimam kepala: ”Kami tidak mempunyai raja selain dari
pada Kaisar!” 16 Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. (19-16b) Mereka menerima Yesus. 17 Sambil memikul salib-Nya Ia pergi ke luar
ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani: Golgota. 18 Dan di situ Ia disalibkan mereka
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dan bersama-sama dengan Dia disalibkan juga dua orang
lain, sebelah-menyebelah, Yesus di tengah-tengah. 19 Dan
Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya: ”Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi.” 20 Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu,
sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat
kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. 21 Maka kata imam-imam
kepala orang Yahudi kepada Pilatus: ”Jangan engkau menulis: Raja orang Yahudi, tetapi bahwa Ia mengatakan:
Aku adalah Raja orang Yahudi.” 22 Jawab Pilatus: ”Apa
yang kutulis, tetap tertulis.” 23 Sesudah prajurit-prajurit
itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian-Nya
lalu membaginya menjadi empat bagian untuk tiap-tiap
prajurit satu bagian--dan jubah-Nya juga mereka ambil.
Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu
tenunan saja. 24 Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain: ”Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya.” Demikianlah
hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam Kitab Suci: ”Mereka membagi-bagi pakaian-Ku di antara
mereka dan mereka membuang undi atas jubah-Ku.” Hal
itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. 25 Dan dekat salib Yesus berdiri ibu-Nya dan saudara ibu-Nya, Maria, isteri Klopas dan Maria Magdalena. 26 Ketika Yesus melihat ibu-Nya dan murid yang dikasihi-Nya di sampingnya, berkatalah Ia kepada ibu-Nya: ”Ibu, inilah, anakmu!”
27
Kemudian kata-Nya kepada murid-murid-Nya: ”Inilah
ibumu!” Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. 28 Sesudah itu, karena Yesus tahu, bahwa
segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia--supaya genaplah yang ada tertulis dalam Kitab Suci--:”Aku haus!”
29
Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang, yang telah dicelupkan
dalam anggur asam, pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. 30 Sesudah Yesus meminum
anggur asam itu, berkatalah Ia: ”Sudah selesai.” Lalu Ia
menundukkan kepala-Nya dan menyerahkan nyawa-Nya.
31
Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu
salib--sebab Sabat itu adalah hari yang besar--maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta
kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan
mayat-mayatnya diturunkan. 32 Maka datanglah prajuritprajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan
kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus; 33 tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus
dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kaki-Nya, 34 tetapi seorang dari antara prajurit itu
menikam lambung-Nya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. 35 Dan orang yang melihat hal
itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu, bahwa ia mengatakan kebenaran,
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supaya kamu juga percaya. 36 Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci: ”Tidak
ada tulang-Nya yang akan dipatahkan.” 37 Dan ada pula
nas yang mengatakan: ”Mereka akan memandang kepada
Dia yang telah mereka tikam.” 38 Sesudah itu Yusuf dari
Arimatea--ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi--meminta kepada
Pilatus, supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. 39 Juga Nikodemus
datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur
dengan minyak gaharu, kira-kira lima puluh kati beratnya. 40 Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya
dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempahrempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan
mayat. 41 Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman dan dalam taman itu ada suatu kubur baru
yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang.
42
Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ.
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Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. 2 Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada
mereka: ”Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan
kami tidak tahu di mana Ia diletakkan.” 3 Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. 4 Keduanya
berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari
lebih cepat dari pada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. 5 Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain
kapan terletak di tanah; akan tetapi ia tidak masuk ke
dalam. 6 Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia
dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan
terletak di tanah, 7 sedang kain peluh yang tadinya ada
di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. 8 Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih
dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. 9 Sebab selama itu mereka belum mengerti isi Kitab
Suci yang mengatakan, bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. 10 Lalu pulanglah kedua murid itu ke
rumah. 11 Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu,
12
dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian
putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain
di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. 13 Kata
malaikat-malaikat itu kepadanya: ”Ibu, mengapa engkau
menangis?” Jawab Maria kepada mereka: ”Tuhanku telah
diambil orang dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan.”
14
Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan
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melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu, bahwa
itu adalah Yesus. 15 Kata Yesus kepadanya: ”Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?” Maria
menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepada-Nya: ”Tuan, jikalau tuan yang mengambil
Dia, katakanlah kepadaku, di mana tuan meletakkan Dia,
supaya aku dapat mengambil-Nya.” 16 Kata Yesus kepadanya: ”Maria!” Maria berpaling dan berkata kepada-Nya
dalam bahasa Ibrani: ”Rabuni!”, artinya Guru. 17 Kata
Yesus kepadanya: ”Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka,
bahwa sekarang Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu.” 18 Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid: ”Aku telah
melihat Tuhan!” dan juga bahwa Dia yang mengatakan
hal-hal itu kepadanya. 19 Ketika hari sudah malam pada
hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus
di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena
mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu
datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan
berkata: ”Damai sejahtera bagi kamu!” 20 Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangan-Nya dan lambungNya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika
mereka melihat Tuhan. 21 Maka kata Yesus sekali lagi:
”Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu.”
22
Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka
dan berkata: ”Terimalah Roh Kudus. 23 Jikalau kamu
mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau
kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap
ada.” 24 Tetapi Tomas, seorang dari kedua belas murid itu,
yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka,
ketika Yesus datang ke situ. 25 Maka kata murid-murid
yang lain itu kepadanya: ”Kami telah melihat Tuhan!” Tetapi Tomas berkata kepada mereka: ”Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan-Nya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan
tanganku ke dalam lambung-Nya, sekali-kali aku tidak
akan percaya.” 26 Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Tomas bersamasama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan
berkata: ”Damai sejahtera bagi kamu!” 27 Kemudian Ia
berkata kepada Tomas: ”Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tangan-Ku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke
dalam lambung-Ku dan jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah.” 28 Tomas menjawab Dia: ”Ya Tuhanku dan Allahku!” 29 Kata Yesus kepadanya: ”Karena
engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.”
30
Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di
depan mata murid-murid-Nya, yang tidak tercatat dalam
kitab ini, 31 tetapi semua yang tercantum di sini telah dica-

tat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak
Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup
dalam nama-Nya.
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Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada muridmurid-Nya di pantai danau Tiberias dan Ia menampakkan
diri sebagai berikut. 2 Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Tomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana
yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridNya yang lain. 3 Kata Simon Petrus kepada mereka: ”Aku
pergi menangkap ikan.” Kata mereka kepadanya: ”Kami
pergi juga dengan engkau.” Mereka berangkat lalu naik ke
perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apaapa. 4 Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai;
akan tetapi murid-murid itu tidak tahu, bahwa itu adalah
Yesus. 5 Kata Yesus kepada mereka: ”Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk-pauk?” Jawab mereka: ”Tidak
ada.” 6 Maka kata Yesus kepada mereka: ”Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh.”
Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. 7 Maka murid yang
dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus: ”Itu Tuhan.” Ketika Petrus mendengar, bahwa itu adalah Tuhan, maka ia
mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu
terjun ke dalam danau. 8 Murid-murid yang lain datang
dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira dua ratus hasta saja dan mereka menghela
jala yang penuh ikan itu. 9 Ketika mereka tiba di darat,
mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti.
10
Kata Yesus kepada mereka: ”Bawalah beberapa ikan,
yang baru kamu tangkap itu.” 11 Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar: seratus lima puluh tiga ekor banyaknya, dan sungguhpun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. 12 Kata Yesus
kepada mereka: ”Marilah dan sarapanlah.” Tidak ada di
antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada-Nya:
”Siapakah Engkau?” Sebab mereka tahu, bahwa Ia adalah Tuhan. 13 Yesus maju ke depan, mengambil roti dan
memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu.
14
Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada
murid-murid-Nya sesudah Ia bangkit dari antara orang
mati. 15 Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus: ”Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi
Aku lebih dari pada mereka ini?” Jawab Petrus kepadaNya: ”Benar Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi
Engkau.” Kata Yesus kepadanya: ”Gembalakanlah dombadomba-Ku.” 16 Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua
kalinya: ”Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?” Jawab Petrus kepada-Nya: ”Benar Tuhan,
Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau.” Kata Yesus
kepadanya: ”Gembalakanlah domba-domba-Ku.” 17 Kata
Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya: ”Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?” Maka sedih hati
Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya: ”Apa-
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kah engkau mengasihi Aku?” Dan ia berkata kepada-Nya:
”Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu, bahwa
aku mengasihi Engkau.” Kata Yesus kepadanya: ”Gembalakanlah domba-domba-Ku. 18 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat
pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kaukehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau
akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak
kaukehendaki.” 19 Dan hal ini dikatakan-Nya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan
Allah. Sesudah mengatakan demikian Ia berkata kepada
Petrus: ”Ikutlah Aku.” 20 Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan
bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata: ”Tuhan,
siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?” 21 Ketika
Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus: ”Tuhan,
apakah yang akan terjadi dengan dia ini?” 22 Jawab Yesus: ”Jikalau Aku menghendaki, supaya ia tinggal hidup
sampai Aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau:
ikutlah Aku.” 23 Maka tersebarlah kabar di antara saudarasaudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi
Yesus tidak mengatakan kepada Petrus, bahwa murid itu
tidak akan mati, melainkan: ”Jikalau Aku menghendaki
supaya ia tinggal hidup sampai Aku datang, itu bukan urusanmu.” 24 Dialah murid, yang memberi kesaksian tentang
semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu,
bahwa kesaksiannya itu benar. 25 Masih banyak hal-hal
lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis
itu.
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Kisah Para Rasul

1Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis
tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, 2 sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintah-Nya oleh Roh Kudus kepada rasulrasul yang dipilih-Nya. 3 Kepada mereka Ia menunjukkan
diri-Nya setelah penderitaan-Nya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan, bahwa Ia hidup. Sebab selama empat puluh hari Ia berulang-ulang menampakkan
diri dan berbicara kepada mereka tentang Kerajaan Allah.
4
Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan
mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan
menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa,
yang--demikian kata-Nya--”telah kamu dengar dari padaKu. 5 Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak
lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.” 6 Maka
bertanyalah mereka yang berkumpul di situ: ”Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?” 7 Jawab-Nya: ”Engkau tidak perlu mengetahui masa
dan waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasaNya. 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiKu di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan
sampai ke ujung bumi.” 9 Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan
menutup-Nya dari pandangan mereka. 10 Ketika mereka
sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka,
11
dan berkata kepada mereka: ”Hai orang-orang Galilea,
mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini,
yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang
kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia
naik ke sorga.” 12 Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya
seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. 13 Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat
mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Tomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang
Zelot dan Yudas bin Yakobus. 14 Mereka semua bertekun
dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa
perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudarasaudara Yesus. 15 Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di

tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul
itu, kira-kira seratus dua puluh orang banyaknya, lalu berkata: 16 ”Hai saudara-saudara, haruslah genap nas Kitab
Suci, yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan
Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. 17 Dahulu ia termasuk bilangan kami dan
mengambil bagian di dalam pelayanan ini.” 18 --Yudas ini
telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya,
lalu ia jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga
semua isi perutnya tertumpah ke luar. 19 Hal itu diketahui
oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri ”Hakal-Dama”,
artinya Tanah Darah--. 20 ”Sebab ada tertulis dalam kitab
Mazmur: Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya: dan: Biarlah jabatannya diambil orang lain. 21 Jadi harus ditambahkan kepada
kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama
dengan kami, 22 yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitan-Nya.”
23
Lalu mereka mengusulkan dua orang: Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias.
24
Mereka semua berdoa dan berkata: ”Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini, 25 untuk
menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya.” 26 Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu
dan yang kena undi adalah Matias dan dengan demikian
ia ditambahkan kepada bilangan kesebelas rasul itu.
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Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 2 Tiba-tiba turunlah dari langit
suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi
seluruh rumah, di mana mereka duduk; 3 dan tampaklah
kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 4 Maka
penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang
diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 5 Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
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Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak.
Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar
rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.
7
Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata: ”Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu
orang Galilea? 8 Bagaimana mungkin kita masing-masing
mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita: 9 kita
orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, 10 Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libia yang berdekatan
dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, 11 baik
orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta
dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.” 12 Mereka semuanya tercengangcengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain: ”Apakah artinya ini?” 13 Tetapi
orang lain menyindir: ”Mereka sedang mabuk oleh anggur manis.” 14 Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka: ”Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua
yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. 15 Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang
kamu sangka, karena hari baru pukul sembilan, 16 tetapi
itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi
Yoel: 17 Akan terjadi pada hari-hari terakhir--demikianlah
firman Allah--bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke
atas semua manusia; maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang
tua akan mendapat mimpi. 18 Juga ke atas hamba-hambaKu laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku
pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. 19 Dan
Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit
dan tanda-tanda di bawah, di bumi: darah dan api dan
gumpalan-gumpalan asap. 20 Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. 21 Dan
barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 22 Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan
ini: Yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat
dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu
tahu. 23 Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan
rencana-Nya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh
tangan bangsa-bangsa durhaka. 24 Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut,
karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut
itu. 25 Sebab Daud berkata tentang Dia: Aku senantiasa
memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. 26 Sebab itu hatiku bersukacita
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dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, 27 sebab Engkau tidak menyerahkan aku
kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan Orang
Kudus-Mu melihat kebinasaan. 28 Engkau memberitahukan
kepadaku jalan kehidupan; Engkau akan melimpahi aku
dengan sukacita di hadapan-Mu. 29 Saudara-saudara, aku
boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang
Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan
kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. 30 Tetapi
ia adalah seorang nabi dan ia tahu, bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa Ia
akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri
di atas takhtanya. 31 Karena itu ia telah melihat ke depan
dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika
ia mengatakan, bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam
dunia orang mati, dan bahwa daging-Nya tidak mengalami kebinasaan. 32 Yesus inilah yang dibangkitkan Allah,
dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. 33 Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkanNya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. 34 Sebab
bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata: Tuhan telah berfirman kepada Tuanku: 35 Duduklah
di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuh-Mu
menjadi tumpuan kaki-Mu. 36 Jadi seluruh kaum Israel
harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus.”
37
Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul
yang lain: ”Apakah yang harus kami perbuat, saudarasaudara?” 38 Jawab Petrus kepada mereka: ”Bertobatlah
dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan
dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
39
Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan
bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.” 40 Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguhsungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya: ”Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini.” 41 Orang-orang yang menerima perkataannya itu
memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka
bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. 42 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan
mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43 Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasulrasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44 Dan
semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu,
dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama,
45
dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai
dengan keperluan masing-masing. 46 Dengan bertekun dan
dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait
Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing
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secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira
dan dengan tulus hati, 47 sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
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derita. 19 Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya
dosamu dihapuskan, 20 agar Tuhan mendatangkan waktu
kelegaan, dan mengutus Yesus, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. 21 Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabinabi-Nya yang kudus di zaman dahulu. 22 Bukankah telah
dikatakan Musa: Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama
seperti aku: Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang
akan dikatakannya kepadamu. 23 Dan akan terjadi, bahwa
semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu, akan dibasmi dari umat kita. 24 Dan semua nabi yang pernah
berbicara, mulai dari Samuel, dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. 25 Kamulah yang mewarisi nubuatnubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang
telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika
Ia berfirman kepada Abraham: Oleh keturunanmu semua
bangsa di muka bumi akan diberkati. 26 Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan Hamba-Nya dan
mengutus-Nya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu
dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu.”

Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu
pukul tiga petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait
Allah. 2 Di situ ada seorang laki-laki, yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari
orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah, yang
bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada
orang yang masuk ke dalam Bait Allah. 3 Ketika orang
itu melihat, bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke
Bait Allah, ia meminta sedekah. 4 Mereka menatap dia
dan Petrus berkata: ”Lihatlah kepada kami.” 5 Lalu orang
itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. 6 Tetapi Petrus berkata: ”Emas dan
perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu: Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah!” 7 Lalu ia memegang tangan kanan
orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga
kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. 8 Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian ke mari dan mengikuti mereka ke
dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta
Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada
memuji Allah. 9 Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan
sambil memuji Allah, 10 lalu mereka mengenal dia seba- orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan
gai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di Ger- kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. 2 Orangbang Indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan terce- orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang
ngang tentang apa yang telah terjadi padanya. 11 Karena banyak dan memberitakan, bahwa dalam Yesus ada keorang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka se- bangkitan dari antara orang mati. 3 Mereka ditangkap
luruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harimengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi nya, karena hari telah malam. 4 Tetapi di antara orang
Salomo. 12 Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata: yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya,
”Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira lima ribu orang
itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami laki-laki. 5 Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin
membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sikami sendiri? 13 Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah dang di Yerusalem 6 dengan Imam Besar Hanas dan Kayanenek moyang kita telah memuliakan Hamba-Nya, yaitu fas, Yohanes dan Aleksander dan semua orang lain yang
Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, wa- termasuk keturunan Imam Besar. 7 Lalu Petrus dan Yolaupun Pilatus berpendapat, bahwa Ia harus dilepaskan. hanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa
14
Tetapi kamu telah menolak Yang Kudus dan Benar, serta dengan pertanyaan ini: ”Dengan kuasa manakah atau damenghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. 15 Demikianlah
lam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?” 8 Maka
Ia, Pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus: ”Hai pemimpinAllah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati; pemimpin umat dan tua-tua, 9 jika kami sekarang harus
dan tentang hal itu kami adalah saksi. 16 Dan karena diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan
kepercayaan dalam Nama Yesus, maka Nama itu telah harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu dimenguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini; sembuhkan, 10 maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan
dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Krisorang ini di depan kamu semua. 17 Hai saudara-saudara, tus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang
aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena keti- telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati--bahwa
daktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. 18 Tetapi oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat
dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang sekarang di depan kamu. 11 Yesus adalah batu yang ditelah difirmankan-Nya dahulu dengan perantaraan nabi- buang oleh tukang-tukang bangunan--yaitu kamu sendiri-nabi-Nya, yaitu bahwa Mesias yang diutus-Nya harus men- ,namun ia telah menjadi batu penjuru. 12 Dan keselamatan
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tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang
diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.” 13 Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus
dan Yohanes dan mengetahui, bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka; dan mereka
mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. 14 Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri
di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. 15 Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang,
berundinglah mereka, 16 dan berkata: ”Tindakan apakah
yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab
telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem, bahwa
mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok
dan kita tidak dapat menyangkalnya. 17 Tetapi supaya hal
itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama
itu.” 18 Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan, supaya sama sekali jangan berbicara atau
mengajar lagi dalam nama Yesus. 19 Tetapi Petrus dan
Yohanes menjawab mereka: ”Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah: taat kepada
kamu atau taat kepada Allah. 20 Sebab tidak mungkin
bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar.” 21 Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya
melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan
untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa
yang telah terjadi. 22 Sebab orang yang disembuhkan oleh
mujizat itu sudah lebih dari empat puluh tahun umurnya. 23 Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes
kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceriterakan
segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tuatua kepada mereka. 24 Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada
Allah, katanya: ”Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan
langit dan bumi, laut dan segala isinya. 25 Dan oleh Roh
Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, bapa kami,
Engkau telah berfirman: Mengapa rusuh bangsa-bangsa,
mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang siasia? 26 Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar
berkumpul untuk melawan Tuhan dan Yang Diurapi-Nya.
27
Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini
Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan
suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, Hamba-Mu yang
kudus, yang Engkau urapi, 28 untuk melaksanakan segala
sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. 29 Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah
bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan
firman-Mu. 30 Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan
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orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat
oleh nama Yesus, Hamba-Mu yang kudus.” 31 Dan ketika
mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu
mereka memberitakan firman Allah dengan berani. 32 Adapun
kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan
sejiwa, dan tidak seorangpun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. 33 Dan
dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian
tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. 34 Sebab
tidak ada seorangpun yang berkekurangan di antara mereka; karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu
mereka bawa 35 dan mereka letakkan di depan kaki rasulrasul; lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. 36 Demikian pula dengan Yusuf, yang
oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. 37 Ia menjual ladang, miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di
depan kaki rasul-rasul.
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Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta
isterinya Safira menjual sebidang tanah. 2 Dengan setahu
isterinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan
sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasulrasul. 3 Tetapi Petrus berkata: ”Ananias, mengapa hatimu
dikuasai Iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan
menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? 4 Selama
tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu,
dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi
mendustai Allah.” 5 Ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah
ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. 6 Lalu
datanglah beberapa orang muda; mereka mengapani mayat itu, mengusungnya ke luar dan pergi menguburnya.
7
Kira-kira tiga jam kemudian masuklah isteri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. 8 Kata Petrus
kepadanya: ”Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?” Jawab perempuan itu: ”Betul
sekian.” 9 Kata Petrus: ”Mengapa kamu berdua bersepakat
untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang
baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga ke luar.” 10 Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus
dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya ke luar dan menguburnya di samping suaminya.
11
Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua
orang yang mendengar hal itu. 12 Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak.
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Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo
dalam persekutuan yang erat. 13 Orang-orang lain tidak
ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. 14 Dan makin
lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, 15 bahkan
mereka membawa orang-orang sakit ke luar, ke jalan raya,
dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya, apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya
mengenai salah seorang dari mereka. 16 Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyunduyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orangorang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. 17 Akhirnya mulailah Imam Besar dan pengikutpengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. 18 Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam
penjara kota. 19 Tetapi waktu malam seorang malaikat
Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa
mereka ke luar, katanya: 20 ”Pergilah, berdirilah di Bait
Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada
orang banyak.” 21 Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam Bait Allah, lalu
mulai mengajar di situ. Sementara itu Imam Besar dan
pengikut-pengikutnya menyuruh Mahkamah Agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan
mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara.
22
Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka
tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, 23 katanya: ”Kami mendapati
penjara terkunci dengan sangat rapihnya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu, tetapi setelah
kami membukanya, tidak seorangpun yang kami temukan
di dalamnya.” 24 Ketika kepala pengawal Bait Allah dan
imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas
dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu.
25
Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan
kabar: ”Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke
dalam penjara, ada di dalam Bait Allah dan mereka mengajar orang banyak.” 26 Maka pergilah kepala pengawal serta
orang-orangnya ke Bait Allah, lalu mengambil kedua rasul
itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut,
kalau-kalau orang banyak melempari mereka. 27 Mereka
membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada
Mahkamah Agama. Imam Besar mulai menanyai mereka,
28
katanya: ”Dengan keras kami melarang kamu mengajar
dalam Nama itu. Namun ternyata, kamu telah memenuhi
Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah Orang itu kepada kami.” 29 Tetapi Petrus
dan rasul-rasul itu menjawab, katanya: ”Kita harus lebih
taat kepada Allah dari pada kepada manusia. 30 Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu
gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. 31 Dialah
yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan

kanan-Nya menjadi Pemimpin dan Juruselamat, supaya
Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa.
32
Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan
Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang
yang mentaati Dia.” 33 Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. 34 Tetapi seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli
Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta, supaya orang-orang itu disuruh keluar
sebentar. 35 Sesudah itu ia berkata kepada sidang: ”Hai
orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik, apa yang
hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini! 36 Sebab
dahulu telah muncul si Teudas, yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira empat ratus
orang pengikut; tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. 37 Sesudah dia, pada waktu
pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. 38 Karena itu aku berkata kepadamu: Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal
dari manusia, tentu akan lenyap, 39 tetapi kalau berasal
dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orangorang ini; mungkin ternyata juga nanti, bahwa kamu melawan Allah.” Nasihat itu diterima. 40 Mereka memanggil
rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka
dilepaskan. 41 Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena Nama Yesus.
42
Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka
di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias.
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Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani,
karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan
dalam pelayanan sehari-hari. 2 Berhubung dengan itu kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul
dan berkata: ”Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan Firman Allah untuk melayani meja. 3 Karena itu,
saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu, yang
terkenal baik, dan yang penuh Roh dan hikmat, supaya
kami mengangkat mereka untuk tugas itu, 4 dan supaya
kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan
pelayanan Firman.” 5 Usul itu diterima baik oleh seluruh
jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut
agama Yahudi dari Antiokhia. 6 Mereka itu dihadapkan
kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itupun berdoa dan me-
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letakkan tangan di atas mereka. 7 Firman Allah makin las bapa leluhur kita. 9 Karena iri hati, bapa-bapa leluhur
tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertam- kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyerbah banyak; juga sejumlah besar imam menyerahkan diri tai dia, 10 dan melepaskannya dari segala penindasan serta
dan percaya. 8 Dan Stefanus, yang penuh dengan karu- menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat,
nia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda- ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangtanda di antara orang banyak. 9 Tetapi tampillah bebe- katnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh
rapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang istananya. 11 Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa
Libertini--anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan
dari Kirene dan dari Aleksandria--bersama dengan bebe- yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat
rapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang- makanan. 12 Tetapi ketika Yakub mendengar, bahwa di taorang itu bersoal jawab dengan Stefanus, 10 tetapi mereka nah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita
tidak sanggup melawan hikmatnya dan Roh yang mendo- ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama; 13 pada
rong dia berbicara. 11 Lalu mereka menghasut beberapa kunjungan mereka yang kedua Yusuf memperkenalkan diorang untuk mengatakan: ”Kami telah mendengar dia rinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asalmengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah.” usul Yusuf kepada Firaun. 14 Kemudian Yusuf menyuruh
12
Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu ge- menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudararakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli nya, tujuh puluh lima jiwa banyaknya. 15 Lalu pergilah
Taurat; mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan mem- Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nebawanya ke hadapan Mahkamah Agama. 13 Lalu mereka nek moyang kita; 16 mayat mereka dipindahkan ke Sikhem
memajukan saksi-saksi palsu yang berkata: ”Orang ini dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraterus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tem- ham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor
pat kudus ini dan hukum Taurat, 14 sebab kami telah men- di Sikhem. 17 Tetapi makin dekat genapnya janji yang didengar dia mengatakan, bahwa Yesus, orang Nazaret itu, berikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaakan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat klah bangsa itu di Mesir, 18 sampai bangkit seorang raja
yang diwariskan oleh Musa kepada kita.” 15 Semua orang lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengeyang duduk dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap nal Yusuf. 19 Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap
Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta memuka seorang malaikat.
nyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu
jangan berkembang. 20 Pada waktu itulah Musa lahir dan
ia elok di mata Allah. Tiga bulan lamanya ia diasuh di
Kata Imam Besar: ”Benarkah demikian?” 2 Jawab Sterumah ayahnya. 21 Lalu ia dibuang, tetapi puteri Firaun
fanus: ”Hai saudara-saudara dan bapa-bapa, dengarkamemungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknlah! Allah yang Mahamulia telah menampakkan dirinya sendiri. 22 Dan Musa dididik dalam segala hikmat
Nya kepada bapa leluhur kita Abraham, ketika ia masih
orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbudi Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, 3 dan beratannya. 23 Pada waktu ia berumur empat puluh tahun,
firman kepadanya: Keluarlah dari negerimu dan dari satimbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi
nak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan Kutunsaudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. 24 Ketika
jukkan kepadamu. 4 Maka keluarlah ia dari negeri orang
itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu
Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meia menolong dan membela orang itu dengan membunuh
ninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah
orang Mesir itu. 25 Pada sangkanya saudara-saudaranya
ini, tempat kamu diam sekarang; 5 dan di situ Allah tidak
akan mengerti, bahwa Allah memakai dia untuk menyememberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak talamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. 26 Pada
nahpun tidak, tetapi Ia berjanji akan memberikan tanah
keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel
itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan ketusedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka,
runannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai
katanya: Saudara-saudara! Bukankah kamu ini bersau6
anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunandara? Mengapakah kamu saling menganiaya? 27 Tetapi
nya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa
orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak
mereka akan diperbudak dan dianiaya empat ratus tahun
Musa dan berkata: Siapakah yang mengangkat engkau
7
lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka
menjadi pemimpin dan hakim atas kami? 28 Apakah engitu akan Kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka
kau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engakan keluar dari situ dan beribadah kepada-Ku di tempat
kau membunuh orang Mesir itu? 29 Mendengar perkataan
8
ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat;
itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah
dan demikianlah Abraham memperanakkan Ishak, lalu meMidian. Di situ ia memperanakkan dua orang anak lakinyunatkannya pada hari yang kedelapan; dan Ishak memlaki. 30 Dan sesudah empat puluh tahun tampaklah keperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan kedua be-
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padanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai
di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. 31 Musa
heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ
untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya: 32 Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia
tidak berani lagi melihatnya. 33 Lalu firman Allah kepadanya: Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat, di mana engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus.
34
Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan
umat-Ku di tanah Mesir dan Aku telah mendengar keluh
kesah mereka, dan Aku telah turun untuk melepaskan mereka; karena itu marilah, engkau akan Kuutus ke tanah
Mesir. 35 Musa ini, yang telah mereka tolak, dengan mengatakan: Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? --Musa ini juga telah diutus oleh
Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat,
yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri
itu. 36 Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir,
di Laut Merah dan di padang gurun, empat puluh tahun lamanya. 37 Musa ini pulalah yang berkata kepada orang Israel: Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah
bagimu dari antara saudara-saudaramu. 38 Musa inilah
yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang
gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita; dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya
kepada kamu. 39 Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat
kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. 40 Kepada Harun mereka berkata: Buatlah untuk kami beberapa allah yang
akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah
memimpin kami keluar dari tanah Mesir--kami tidak tahu
apa yang telah terjadi dengan dia. 41 Lalu pada waktu
itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu dan mereka
bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka.
42
Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan
mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang
tertulis dalam kitab nabi-nabi: Apakah kamu mempersembahkan kepada-Ku korban sembelihan dan persembahan
selama empat puluh tahun di padang gurun itu, hai kaum
Israel? 43 Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molokh dan bintang dewa Refan, patung-patung yang
kamu buat itu untuk disembah. Maka Aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, sampai di seberang
sana Babel. 44 Kemah Kesaksian ada pada nenek moyang
kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah
kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang
telah dilihatnya. 45 Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk
ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsabangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang

kita; demikianlah sampai kepada zaman Daud. 46 Daud
telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia
memohon, supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. 47 Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. 48 Tetapi
Yang Mahatinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat
oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh nabi:
49
Langit adalah takhta-Ku, dan bumi adalah tumpuan
kaki-Ku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagi-Ku,
demikian firman Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi perhentian-Ku? 50 Bukankah tangan-Ku sendiri yang
membuat semuanya ini? 51 Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu
menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. 52 Siapakah dari nabi-nabi yang tidak
dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang
kedatangan Orang Benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. 53 Kamu telah menerima hukum
Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya.” 54 Ketika anggota-anggota
Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat
tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. 55 Tetapi Stefanus, yang penuh dengan
Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan
Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. 56 Lalu
katanya: ”Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak
Manusia berdiri di sebelah kanan Allah.” 57 Maka berteriakteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. 58 Mereka menyeret dia ke luar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di
depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. 59 Sedang
mereka melemparinya Stefanus berdoa, katanya: ”Ya Tuhan
Yesus, terimalah rohku.” 60 Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring: ”Tuhan, janganlah tanggungkan dosa
ini kepada mereka!” Dan dengan perkataan itu meninggallah ia.
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Saulus juga setuju, bahwa Stefanus mati dibunuh. (81b) Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat
terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali
rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria.
2
Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta
meratapinya dengan sangat. 3 Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan ke luar dan
menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. 4 Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. 5 Dan Filipus pergi ke
suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada
orang-orang di situ. 6 Ketika orang banyak itu mendengar
pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa
yang diberitakannya itu. 7 Sebab dari banyak orang yang
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kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru
dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan
orang timpang yang disembuhkan. 8 Maka sangatlah besar
sukacita dalam kota itu. 9 Seorang yang bernama Simon
telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia
seorang yang sangat penting. 10 Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata: ”Orang ini adalah kuasa
Allah yang terkenal sebagai Kuasa Besar.” 11 Dan mereka
mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. 12 Tetapi sekarang mereka
percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang
Kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun
perempuan. 13 Simon sendiri juga menjadi percaya, dan
sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizatmujizat besar yang terjadi. 14 Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar, bahwa tanah Samaria telah menerima
firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke
situ. 15 Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa, supaya
orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. 16 Sebab
Roh Kudus belum turun di atas seorangpun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan
Yesus. 17 Kemudian keduanya menumpangkan tangan di
atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. 18 Ketika
Simon melihat, bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh
karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, 19 serta berkata: ”Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima
Roh Kudus.” 20 Tetapi Petrus berkata kepadanya: ”Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena
engkau menyangka, bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. 21 Tidak ada bagian atau hakmu
dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan
Allah. 22 Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu
ini; 23 sebab kulihat, bahwa hatimu telah seperti empedu
yang pahit dan terjerat dalam kejahatan.” 24 Jawab Simon:
”Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu.” 25 Setelah keduanya bersaksi dan
memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan
Injil dalam banyak kampung di Samaria. 26 Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya:
”Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut
jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza.” Jalan itu jalan
yang sunyi. 27 Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang
Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. 28 Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil
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membaca kitab nabi Yesaya. 29 Lalu kata Roh kepada Filipus: ”Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu!” 30 Filipus
segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab nabi Yesaya. Kata Filipus: ”Mengertikah tuan
apa yang tuan baca itu?” 31 Jawabnya: ”Bagaimanakah
aku dapat mengerti, kalau tidak ada yang membimbing
aku?” Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. 32 Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut:
Seperti seekor domba Ia dibawa ke pembantaian; dan seperti anak domba yang kelu di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah Ia tidak membuka mulut-Nya.
33
Dalam kehinaan-Nya berlangsunglah hukuman-Nya; siapakah yang akan menceriterakan asal-usul-Nya? Sebab
nyawa-Nya diambil dari bumi. 34 Maka kata sida-sida itu
kepada Filipus: ”Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau
tentang orang lain?” 35 Maka mulailah Filipus berbicara
dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. 36 Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan
tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida
itu: ”Lihat, di situ ada air; apakah halangannya, jika aku
dibaptis?” 37 (Sahut Filipus: ”Jika tuan percaya dengan
segenap hati, boleh.” Jawabnya: ”Aku percaya, bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah.”) 38 Lalu orang Etiopia itu
menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun
ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. 39 Dan setelah mereka keluar dari
air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida
itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya
dengan sukacita. 40 Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod.
Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di
semua kota sampai ia tiba di Kaisarea.
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Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap Imam Besar, 2 dan meminta surat kuasa dari padanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya, jika ia menemukan laki-laki atau perempuan
yang mengikuti Jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan
membawa mereka ke Yerusalem. 3 Dalam perjalanannya ke
Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya
memancar dari langit mengelilingi dia. 4 Ia rebah ke tanah
dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya: ”Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya
Aku?” 5 Jawab Saulus: ”Siapakah Engkau, Tuhan?” KataNya: ”Akulah Yesus yang kauaniaya itu. 6 Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan
kepadamu, apa yang harus kauperbuat.” 7 Maka termangumangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka
memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jugapun. 8 Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka
matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa; mereka
harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 9 Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat dan tiga hari lamanya ia
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tidak makan dan minum. 10 Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya
dalam suatu penglihatan: ”Ananias!” Jawabnya: ”Ini aku,
Tuhan!” 11 Firman Tuhan: ”Mari, pergilah ke jalan yang
bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, 12 dan dalam suatu penglihatan ia melihat, bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat
lagi.” 13 Jawab Ananias: ”Tuhan, dari banyak orang telah
kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan
yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. 14 Dan ia datang ke mari dengan kuasa penuh dari
imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang
memanggil nama-Mu.” 15 Tetapi firman Tuhan kepadanya:
”Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagi-Ku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain
serta raja-raja dan orang-orang Israel. 16 Aku sendiri akan
menunjukkan kepadanya, betapa banyak penderitaan yang
harus ia tanggung oleh karena nama-Ku.” 17 Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya: ”Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus, yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.” 18 Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia
bangun lalu dibaptis. 19 Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. (9-19b) Saulus tinggal beberapa hari bersamasama dengan murid-murid di Damsyik. 20 Ketika itu juga
ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat, dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. 21 Semua orang
yang mendengar hal itu heran dan berkata: ”Bukankah
dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barangsiapa
yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang
ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa
mereka ke hadapan imam-imam kepala?” 22 Akan tetapi
Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan
orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia
membuktikan, bahwa Yesus adalah Mesias. 23 Beberapa
hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana
untuk membunuh Saulus. 24 Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi
mengawal semua pintu gerbang kota, supaya dapat membunuh dia. 25 Sungguhpun demikian pada suatu malam
murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari
atas tembok kota dalam sebuah keranjang. 26 Setibanya di
Yerusalem Saulus mencoba menggabungkan diri kepada
murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena
mereka tidak dapat percaya, bahwa ia juga seorang murid. 27 Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya
kepada rasul-rasul dan menceriterakan kepada mereka, bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa
Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberanian-

nya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. 28 Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan
dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. 29 Ia
juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha
membunuh dia. 30 Akan tetapi setelah hal itu diketahui
oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa
dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus.
31
Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu
dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya
makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan
Roh Kudus. 32 Pada waktu itu Petrus berjalan keliling,
mengadakan kunjungan ke mana-mana. Dalam perjalanan
itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida.
33
Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah delapan tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. 34 Kata Petrus kepadanya: ”Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau; bangunlah dan bereskanlah tempat
tidurmu!” Seketika itu juga bangunlah orang itu. 35 Semua
penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. 36 Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita--dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. 37 Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan
setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas.
38
Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar, bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua
orang kepadanya dengan permintaan: ”Segeralah datang
ke tempat kami.” 39 Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana,
ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri
dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian, yang dibuat Dorkas waktu
ia masih hidup. 40 Tetapi Petrus menyuruh mereka semua
keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata: ”Tabita, bangkitlah!” Lalu
Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia
bangun lalu duduk. 41 Petrus memegang tangannya dan
membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orangorang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka, bahwa perempuan itu hidup. 42 Peristiwa itu
tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya
kepada Tuhan. 43 Kemudian dari pada itu Petrus tinggal
beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama
Simon, seorang penyamak kulit.

10

Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. 2 Ia
saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa
berdoa kepada Allah. 3 Dalam suatu penglihatan, kira-kira
jam tiga petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya:
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”Kornelius!” 4 Ia menatap malaikat itu dan dengan takut
ia berkata: ”Ada apa, Tuhan?” Jawab malaikat itu: ”Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah
dan Allah mengingat engkau. 5 Dan sekarang, suruhlah
beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang
bernama Simon dan yang disebut Petrus. 6 Ia menumpang
di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon,
yang tinggal di tepi laut.” 7 Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua
orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari
orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. 8 Dan
sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia
menyuruh mereka ke Yope. 9 Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat
kota Yope, kira-kira pukul dua belas tengah hari, naiklah
Petrus ke atas rumah untuk berdoa. 10 Ia merasa lapar
dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan,
tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. 11 Tampak olehnya
langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain
lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. 12 Di dalamnya terdapat pelbagai jenis
binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung.
13
Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata: ”Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah!” 14 Tetapi
Petrus menjawab: ”Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum
pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir.”
15
Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya: ”Apa yang dinyatakan halal oleh Allah,
tidak boleh engkau nyatakan haram.” 16 Hal ini terjadi sampai tiga kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu
ke langit. 17 Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa
kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana
rumah Petrus. 18 Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang
di rumah itu. 19 Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang
penglihatan itu, berkatalah Roh: ”Ada tiga orang mencari
engkau. 20 Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka, jangan bimbang, sebab
Aku yang menyuruh mereka ke mari.” 21 Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu: ”Akulah yang kamu cari; apakah maksud kedatangan kamu?”
22
Jawab mereka: ”Kornelius, seorang perwira yang tulus
hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan
Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya
ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa
yang akan kaukatakan.” 23 Ia mempersilakan mereka untuk
bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. 24 Dan pada hari berikutnya
sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya
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dan sahabat-sahabatnya berkumpul. 25 Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. 26 Tetapi
Petrus menegakkan dia, katanya: ”Bangunlah, aku hanya
manusia saja.” 27 Dan sambil bercakap-cakap dengan dia,
ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul.
28
Ia berkata kepada mereka: ”Kamu tahu, betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan
orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku, bahwa
aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir.
29
Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang ke mari. Sekarang aku ingin tahu, apa
sebabnya kamu memanggil aku.” 30 Jawab Kornelius: ”Empat hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti
sekarang, yaitu jam tiga petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan 31 dan ia berkata: Kornelius, doamu
telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan
di hadapan-Nya. 32 Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus; ia sedang menumpang di
rumah Simon, seorang penyamak kulit, yang tinggal di tepi
laut. 33 Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan
dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami
semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu.” 34 Lalu
mulailah Petrus berbicara, katanya: ”Sesungguhnya aku
telah mengerti, bahwa Allah tidak membedakan orang.
35
Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia
dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada-Nya.
36
Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orangorang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua
orang. 37 Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi
di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, 38 yaitu tentang Yesus dari Nazaret: bagaimana Allah mengurapi Dia dengan
Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang
yang dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai Dia. 39 Dan
kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat-Nya
di tanah Yudea maupun di Yerusalem; dan mereka telah
membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib.
40
Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan, bahwa Ia menampakkan diri,
41
bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi,
yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada
kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan
Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. 42 Dan
Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh
bangsa dan bersaksi, bahwa Dialah yang ditentukan Allah
menjadi Hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang
mati. 43 Tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barangsiapa percaya kepada-Nya, ia akan mendapat pengam-
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punan dosa oleh karena nama-Nya.” 44 Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. 45 Dan
semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-cengang, karena melihat, bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain
juga, 46 sebab mereka mendengar orang-orang itu berkatakata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata
Petrus: 47 ”Bolehkah orang mencegah untuk membaptis
orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?” 48 Lalu ia menyuruh
mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian
mereka meminta Petrus, supaya ia tinggal beberapa hari
lagi bersama-sama dengan mereka.
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Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar, bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman
Allah. 2 Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari
golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia.
3
Kata mereka: ”Engkau telah masuk ke rumah orangorang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka.” 4 Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu
berturut-turut, katanya: 5 ”Aku sedang berdoa di kota
Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan: suatu benda berbentuk kain lebar
yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari
langit sampai di depanku. 6 Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan
binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung.
7
Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku: Bangunlah,
hai Petrus, sembelihlah dan makanlah! 8 Tetapi aku berkata: Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu
yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.
9
Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata
kepadaku: Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak
boleh engkau nyatakan haram! 10 Hal itu terjadi sampai
tiga kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. 11 Dan
seketika itu juga tiga orang berdiri di depan rumah, di
mana kami menumpang; mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. 12 Lalu kata Roh kepadaku: Pergi bersama mereka
dengan tidak bimbang! Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, 13 dan
ia menceriterakan kepada kami, bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata
kepadanya: Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. 14 Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu, yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. 15 Dan
ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas
mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. 16 Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan: Yohanes membaptis
dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
17
Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka
sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya

kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia?” 18 Ketika mereka mendengar hal itu, mereka
menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya: ”Jadi
kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup.” 19 Sementara itu
banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia; namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja.
20
Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus
dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata
juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil,
bahwa Yesus adalah Tuhan. 21 Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan
berbalik kepada Tuhan. 22 Maka sampailah kabar tentang
mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu
mengutus Barnabas ke Antiokhia. 23 Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia.
Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia
kepada Tuhan, 24 karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa
kepada Tuhan. 25 Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk
mencari Saulus; dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. 26 Mereka tinggal bersama-sama
dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar
banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. 27 Pada waktu itu datanglah
beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. 28 Seorang
dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan, bahwa seluruh dunia akan ditimpa
bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada
zaman Klaudius. 29 Lalu murid-murid memutuskan untuk
mengumpulkan suatu sumbangan, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada
saudara-saudara yang diam di Yudea. 30 Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatuapenatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus.
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Kira-kira pada waktu itu raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat.
2
Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. 3 Ketika ia melihat, bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya
itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya
Roti Tidak Beragi. 4 Setelah Petrus ditangkap, Herodes
menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan empat
regu, masing-masing terdiri dari empat prajurit. Maksudnya ialah, supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. 5 Demikianlah Petrus ditahan
di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. 6 Pada malam sebelum Herodes
hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus
tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan
dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang
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berkawal di muka pintu. 7 Tiba-tiba berdirilah seorang
malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam
ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya: ”Bangunlah segera!” Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. 8 Lalu kata malaikat
itu kepadanya: ”Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu!” Iapun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya: ”Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku!”
9
Lalu ia mengikuti malaikat itu ke luar dan ia tidak tahu,
bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh
terjadi, sangkanya ia melihat suatu penglihatan. 10 Setelah
mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal
kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi
mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai
ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan
dia. 11 Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata:
”Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah
menyuruh malaikat-Nya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan
orang Yahudi.” 12 Dan setelah berpikir sebentar, pergilah
ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus.
Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. 13 Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba
perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang
mengetuk itu. 14 Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan
segera masuk ke dalam untuk memberitahukan, bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. 15 Kata mereka kepada
perempuan itu: ”Engkau mengigau.” Akan tetapi ia tetap mengatakan, bahwa benar-benar demikian. Kata mereka: ”Itu malaikatnya.” 16 Tetapi Petrus terus-menerus
mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat
dia, mereka tercengang-cengang. 17 Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya, supaya mereka diam, lalu
ia menceriterakan bagaimana Tuhan menuntunnya ke luar
dari penjara. Katanya: ”Beritahukanlah hal ini kepada
Yakobus dan saudara-saudara kita.” Lalu ia keluar dan
pergi ke tempat lain. 18 Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah
yang telah terjadi dengan Petrus. 19 Herodes menyuruh
mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes
menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. 20 Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama
mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka, lalu
mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka
beroleh bahan makanan dari wilayah raja. 21 Dan pada
suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian
kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada
mereka. 22 Dan rakyatnya bersorak membalasnya: ”Ini suara allah dan bukan suara manusia!” 23 Dan seketika itu
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juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah; ia mati dimakan cacing-cacing.
24
Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak
didengar orang. 25 Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem, setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan
mereka. Mereka membawa Yohanes, yang disebut juga
Markus.
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Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu: Barnabas dan Simeon
yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. 2 Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus: ”Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi-Ku untuk
tugas yang telah Kutentukan bagi mereka.” 3 Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. 4 Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ
mereka berlayar ke Siprus. 5 Setiba di Salamis mereka
memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai
pembantu mereka. 6 Mereka mengelilingi seluruh pulau itu
sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang
Yahudi bernama Baryesus. Ia seorang tukang sihir dan
nabi palsu. 7 Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius
Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus, karena ia ingin mendengar firman
Allah. 8 Tetapi Elimas--demikianlah namanya dalam bahasa Yunani--,tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. 9 Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia, 10 dan berkata: ”Hai anak
Iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan
kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan Jalan Tuhan yang lurus
itu? 11 Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa
engkau, dan engkau menjadi buta, beberapa hari lamanya
engkau tidak dapat melihat matahari.” Dan seketika itu
juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun
dia. 12 Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu; ia takjub oleh ajaran Tuhan. 13 Lalu Paulus
dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke
Perga di Pamfilia; tetapi Yohanes meninggalkan mereka
lalu kembali ke Yerusalem. 14 Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu
duduk di situ. 15 Setelah selesai pembacaan dari hukum
Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat
menyuruh bertanya kepada mereka: ”Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan
menghibur umat ini, silakanlah!” 16 Maka bangkitlah Pau-
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lus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata:
”Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah,
dengarkanlah! 17 Allah umat Israel ini telah memilih nenek
moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar, ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan
tangan-Nya yang luhur Ia telah memimpin mereka keluar
dari negeri itu. 18 Empat puluh tahun lamanya Ia sabar
terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. 19 Dan setelah membinasakan tujuh bangsa di tanah Kanaan, Ia
membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka 20 selama kira-kira empat ratus lima
puluh tahun. Sesudah itu Ia memberikan mereka hakimhakim sampai pada zaman nabi Samuel. 21 Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada
mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin, empat puluh
tahun lamanya. 22 Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah
telah menyatakan: Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati-Ku dan yang melakukan segala
kehendak-Ku. 23 Dan dari keturunannyalah, sesuai dengan
yang telah dijanjikan-Nya, Allah telah membangkitkan Juruselamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. 24 Menjelang
kedatangan-Nya Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi
diri dibaptis. 25 Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata: Aku bukanlah Dia yang
kamu sangka, tetapi Ia akan datang kemudian dari padaku.
Membuka kasut dari kaki-Nyapun aku tidak layak. 26 Hai
saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham, maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan
itu sudah disampaikan kepada kita. 27 Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Dia, mereka
menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap
hari Sabat. 28 Dan meskipun mereka tidak menemukan
sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati
itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya
Ia dibunuh. 29 Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan
Dia dari kayu salib, lalu membaringkan-Nya di dalam kubur. 30 Tetapi Allah membangkitkan Dia dari antara orang
mati. 31 Dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri
kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksi-Nya
bagi umat ini. 32 Dan kami sekarang memberitakan kabar
kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan
kepada nenek moyang kita, 33 telah digenapi Allah kepada
kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam mazmur kedua: Anak-Ku
Engkau! Aku telah memperanakkan Engkau pada hari
ini. 34 Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang
mati dan Ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini:
Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus

yang dapat dipercayai, yang telah Kuberikan kepada Daud.
35
Sebab itu Ia mengatakan dalam mazmur yang lain: Engkau tidak akan membiarkan Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan. 36 Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada
zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping
nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. 37 Tetapi Yesus, yang dibangkitkan Allah, tidak
demikian. 38 Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan
dosa. 39 Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya
memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. 40 Karena itu, waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah
dikatakan dalam kitab nabi-nabi: 41 Ingatlah, hai kamu
penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab
Aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu
pekerjaan, yang tidak akan kamu percayai, jika diceriterakan kepadamu.” 42 Ketika Paulus dan Barnabas keluar,
mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula
pada hari Sabat berikutnya. 43 Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi
yang takut akan Allah, mengikuti Paulus dan Barnabas;
kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya
mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. 44 Pada
hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu
berkumpul untuk mendengar firman Allah. 45 Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka
membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. 46 Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata: ”Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu,
tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. 47 Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami: Aku telah menentukan engkau
menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal
Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke
ujung bumi.” 48 Mendengar itu bergembiralah semua orang
yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman
Tuhan; dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, menjadi percaya. 49 Lalu firman Tuhan
disiarkan di seluruh daerah itu. 50 Orang-orang Yahudi
menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut
akan Allah, dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. 51 Akan tetapi
Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium.
52
Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita
dan dengan Roh Kudus.
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Di Ikoniumpun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga
sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi

792
percaya. 2 Tetapi orang-orang Yahudi, yang menolak pemberitaan mereka, memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. 3 Paulus dan Barnabas tinggal
beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani, karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan
Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. 4 Tetapi orang
banyak di kota itu terbelah menjadi dua: ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada
kedua rasul itu. 5 Maka mulailah orang-orang yang tidak
mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. 6 Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra
dan Derbe dan daerah sekitarnya. 7 Di situ mereka memberitakan Injil. 8 Di Listra ada seorang yang duduk saja,
karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan
belum pernah dapat berjalan. 9 Ia duduk mendengarkan,
ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat, bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. 10 Lalu
kata Paulus dengan suara nyaring: ”Berdirilah tegak di
atas kakimu!” Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian ke mari. 11 Ketika orang banyak melihat apa
yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia: ”Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah
kita dalam rupa manusia.” 12 Barnabas mereka sebut Zeus
dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. 13 Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya
terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan
karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk
mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang
banyak kepada rasul-rasul itu. 14 Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun
ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru: 15 ”Hai
kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami
ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada
di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya
kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan
bumi, laut dan segala isinya. 16 Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya
masing-masing, 17 namun Ia bukan tidak menyatakan diriNya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musimmusim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan
makanan dan kegembiraan.” 18 Walaupun rasul-rasul itu
berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban
kepada mereka. 19 Tetapi datanglah orang-orang Yahudi
dari Antiokhia dan Ikonium dan mereka membujuk orang
banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Pa-
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ulus dengan batu dan menyeretnya ke luar kota, karena
mereka menyangka, bahwa ia telah mati. 20 Akan tetapi
ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah
ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. 21 Paulus
dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra,
Ikonium dan Antiokhia. 22 Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya
mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan, bahwa
untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. 23 Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul
itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatuapenatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. 24 Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan
tiba di Pamfilia. 25 Di situ mereka memberitakan firman
di Perga, lalu pergi ke Atalia, di pantai. 26 Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia; di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan, yang telah mereka selesaikan. 27 Setibanya
di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka
menceriterakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan
perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu
bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. 28 Di situ mereka
lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu.
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Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan
mengajarkan kepada saudara-saudara di situ: ”Jikalau kamu
tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh
Musa, kamu tidak dapat diselamatkan.” 2 Tetapi Paulus
dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan, supaya Paulus
dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu
pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. 3 Mereka diantarkan
oleh jemaat sampai ke luar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka
menceriterakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati
saudara-saudara di situ. 4 Setibanya di Yerusalem mereka
disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatuapenatua, lalu mereka menceriterakan segala sesuatu yang
Allah lakukan dengan perantaraan mereka. 5 Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, yang telah menjadi percaya, datang dan berkata: ”Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa.”
6
Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. 7 Sesudah beberapa waktu
lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal
itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka: ”Hai
saudara-saudara, kamu tahu, bahwa telah sejak semula
Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita
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Injil dan menjadi percaya. 8 Dan Allah, yang mengenal
hati manusia, telah menyatakan kehendak-Nya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga
kepada mereka sama seperti kepada kita, 9 dan Ia sama
sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan
mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman.
10
Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah
dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu
kuk, yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang
kita maupun oleh kita sendiri? 11 Sebaliknya, kita percaya,
bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan
beroleh keselamatan sama seperti mereka juga.” 12 Maka
diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceriterakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka
di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. 13 Setelah Paulus
dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus: ”Hai
saudara-saudara, dengarkanlah aku: 14 Simon telah menceriterakan, bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatNya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi nama-Nya. 15 Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis:
16
Kemudian Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya
akan Kubangun kembali dan akan Kuteguhkan, 17 supaya
semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang
tidak mengenal Allah, yang Kusebut milik-Ku demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, 18 yang
telah diketahui dari sejak semula. 19 Sebab itu aku berpendapat, bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan
bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada
Allah, 20 tetapi kita harus menulis surat kepada mereka,
supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah
dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging
binatang yang mati dicekik dan dari darah. 21 Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap
kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap
hari Sabat di rumah-rumah ibadat.” 22 Maka rasul-rasul
dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa
orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di
antara saudara-saudara itu. 23 Kepada mereka diserahkan
surat yang bunyinya: ”Salam dari rasul-rasul dan penatuapenatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara
di Antiokhia, Siria dan Kilikia yang berasal dari bangsabangsa lain. 24 Kami telah mendengar, bahwa ada beberapa orang di antara kami, yang tiada mendapat pesan
dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. 25 Sebab itu dengan bulat hati
kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, 26 yaitu dua orang yang

telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita
Yesus Kristus. 27 Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. 28 Sebab adalah keputusan Roh
Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan
ditanggungkan lebih banyak beban dari pada yang perlu
ini: 29 kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang
dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging
binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Jikalau
kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik.
Sekianlah, selamat.” 30 Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil
seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. 31 Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. 32 Yudas dan
Silas, yang adalah juga nabi, lama menasihati saudarasaudara itu dan menguatkan hati mereka. 33 Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudarasaudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali
kepada mereka yang mengutusnya. 34 (Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ.) 35 Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama
dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan
firman Tuhan. 36 Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas: ”Baiklah kita kembali
kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita
telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat, bagaimana keadaan mereka.” 37 Barnabas ingin membawa juga
Yohanes yang disebut Markus; 38 tetapi Paulus dengan tegas berkata, bahwa tidak baik membawa serta orang yang
telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. 39 Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. 40 Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah
diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan 41 berangkatlah ia mengelilingi Siria dan Kilikia
sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ.
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Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ
ada seorang murid bernama Timotius; ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. 2 Timotius ini dikenal baik oleh saudarasaudara di Listra dan di Ikonium, 3 dan Paulus mau, supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapanya adalah
orang Yunani. 4 Dalam perjalanan keliling dari kota ke
kota Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan
yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan, supaya jemaat-jemaat menurutinya. 5 Demikianlah
jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama
makin bertambah besar jumlahnya. 6 Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus men-
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cegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. 7 Dan Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka desetibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Biti- ngan sungguh-sungguh. 24 Sesuai dengan perintah itu, kenia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. 8 Setelah pala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang
melintasi Misia, mereka sampai di Troas. 9 Pada malam paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam paharinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan: ada se- sungan yang kuat. 25 Tetapi kira-kira tengah malam Pauorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, lus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada
katanya: ”Menyeberanglah ke mari dan tolonglah kami!” Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan me10
Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami reka. 26 Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat,
mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, ka- sehingga sendi-sendi penjara itu goyah; dan seketika itu
rena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan, bahwa juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu meAllah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil reka semua. 27 Ketika kepala penjara itu terjaga dari tikepada orang-orang di sana. 11 Lalu kami bertolak dari durnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengTroas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan hunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia meharinya tibalah kami di Neapolis; 12 dari situ kami ke Fi- nyangka, bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan
lipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota diri. 28 Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, kaperantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal bebe- tanya: ”Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya
rapa hari. 13 Pada hari Sabat kami ke luar pintu gerbang masih ada di sini!” 29 Kepala penjara itu menyuruh memkota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tem- bawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar terpat sembahyang Yahudi, yang sudah kami duga ada di sungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. 30 Ia mengansitu; setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan- tar mereka ke luar, sambil berkata: ”Tuan-tuan, apakah
perempuan yang ada berkumpul di situ. 14 Seorang dari yang harus aku perbuat, supaya aku selamat?” 31 Jawab
perempuan-perempuan itu yang bernama Lidia turut men- mereka: ”Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan
dengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.” 32 Lalu
yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kesehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Pa- pada semua orang yang ada di rumahnya. 33 Pada jam
ulus. 15 Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan memrumahnya, ia mengajak kami, katanya: ”Jika kamu ber- basuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluargapendapat, bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada nya memberi diri dibaptis. 34 Lalu ia membawa mereka ke
Tuhan, marilah menumpang di rumahku.” Ia mendesak rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka.
sampai kami menerimanya. 16 Pada suatu kali ketika kami Dan ia sangat bergembira, bahwa ia dan seisi rumahnya
pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan telah menjadi percaya kepada Allah. 35 Setelah hari siang
seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung; pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota
dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh pergi kepada kepala penjara dengan pesan: ”Lepaskanlah
penghasilan besar. 17 Ia mengikuti Paulus dan kami dari kedua orang itu!” 36 Kepala penjara meneruskan pesan itu
belakang sambil berseru, katanya: ”Orang-orang ini ada- kepada Paulus, katanya: ”Pembesar-pembesar kota telah
lah hamba Allah Yang Mahatinggi. Mereka memberitakan menyuruh melepaskan kamu; jadi keluarlah kamu sekakepadamu jalan kepada keselamatan.” 18 Hal itu dilakukan- rang dan pergilah dengan selamat!” 37 Tetapi Paulus bernya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak kata kepada orang-orang itu: ”Tanpa diadili mereka telah
tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata mendera kami, warganegara-warganegara Roma, di muka
kepada roh itu: ”Demi nama Yesus Kristus aku menyu- umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekaruh engkau keluar dari perempuan ini.” Seketika itu juga rang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam?
keluarlah roh itu. 19 Ketika tuan-tuan perempuan itu me- Tidak mungkin demikian! Biarlah mereka datang senlihat, bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan diri dan membawa kami ke luar.” 38 Pejabat-pejabat itu
lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar
mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. 20 Setelah kota. Ketika mereka mendengar, bahwa Paulus dan Silas
mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar adalah orang Rum, maka takutlah mereka. 39 Mereka dakota itu, berkatalah mereka, katanya: ”Orang-orang ini tang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu ke luar dan
mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, 21 dan memohon, supaya mereka meninggalkan kota itu. 40 Lalu
mereka mengajarkan adat istiadat, yang kita sebagai orang mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah LiRum tidak boleh menerimanya atau menurutinya.” 22 Juga dia; dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ
orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar- dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu.
pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari
tubuh mereka dan mendera mereka. 23 Setelah mereka
Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis
berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara.
dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah
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rumah ibadat orang Yahudi. 2 Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Tiga hari Sabat berturut-turut
ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari Kitab Suci. 3 Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari
antara orang mati, lalu ia berkata: ”Inilah Mesias, yaitu
Yesus, yang kuberitakan kepadamu.” 4 Beberapa orang dari
mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan
Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani
yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuanperempuan terkemuka. 5 Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat
dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan
Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. 6 Tetapi ketika
mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar
kota, sambil berteriak, katanya: ”Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga ke mari, 7 dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka
semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan, bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus.” 8 Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota
mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. 9 Tetapi
setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari
saudara-saudara lain, merekapun dilepaskan. 10 Tetapi pada
malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh
Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ
pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. 11 Orangorang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya dari pada
orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari
mereka menyelidiki Kitab Suci untuk mengetahui, apakah semuanya itu benar demikian. 12 Banyak di antara
mereka yang menjadi percaya; juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. 13 Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika
tahu, bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah
oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut
dan menggelisahkan hati orang banyak. 14 Tetapi saudarasaudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea.
15
Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Atena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan
Timotius, supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. 16 Sementara Paulus menantikan mereka di Atena,
sangat sedih hatinya karena ia melihat, bahwa kota itu
penuh dengan patung-patung berhala. 17 Karena itu di
rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di
situ. 18 Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia dan ada yang

berkata: ”Apakah yang hendak dikatakan si peleter ini?”
Tetapi yang lain berkata: ”Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing.” Sebab ia memberitakan
Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitan-Nya. 19 Lalu
mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan
mengatakan: ”Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang
kauajarkan ini? 20 Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami
ingin tahu, apakah artinya semua itu.” 21 Adapun orangorang Atena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. 22 Paulus
pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata: ”Hai orangorang Atena, aku lihat, bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. 23 Sebab ketika aku
berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang
pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan: Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu
sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. 24 Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi,
tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, 25 dan
juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup
dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. 26 Dari
satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan
umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan Ia
telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batasbatas kediaman mereka, 27 supaya mereka mencari Dia dan
mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. 28 Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang
telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu: Sebab
kita ini dari keturunan Allah juga. 29 Karena kita berasal
dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir, bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan
kesenian dan keahlian manusia. 30 Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia, bahwa di mana-mana semua
mereka harus bertobat. 31 Karena Ia telah menetapkan
suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukan-Nya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang
mati.” 32 Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan
orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata: ”Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara
tentang hal itu.” 33 Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. 34 Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan
diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga
Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersamasama dengan mereka.
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18Kemudian Paulus meninggalkan Atena, lalu pergi ke
2

Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Akwila, yang berasal dari Pontus. Ia baru
datang dari Italia dengan Priskila, isterinya, karena kaisar Klaudius telah memerintahkan, supaya semua orang
Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah
mereka. 3 Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang
sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka
bekerja bersama-sama, karena mereka sama-sama tukang
kemah. 4 Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam
rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. 5 Ketika Silas dan Timotius
datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian
kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesus adalah Mesias.
6
Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka: ”Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri; aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain.” 7 Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama
Titius Yustus, yang beribadah kepada Allah, dan yang
rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. 8 Tetapi
Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada
Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak
dari orang-orang Korintus, yang mendengarkan pemberitaan Paulus, menjadi percaya dan memberi diri mereka
dibaptis. 9 Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada
Paulus di dalam suatu penglihatan: ”Jangan takut! Teruslah memberitakan firman dan jangan diam! 10 Sebab
Aku menyertai engkau dan tidak ada seorangpun yang
akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak
umat-Ku di kota ini.” 11 Maka tinggallah Paulus di situ selama satu tahun enam bulan dan ia mengajarkan firman
Allah di tengah-tengah mereka. 12 Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang
Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia
ke depan pengadilan. 13 Kata mereka: ”Ia ini berusaha
meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan
jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat.” 14 Ketika
Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada
orang-orang Yahudi itu: ”Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu,
15
tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu,
maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya; aku tidak
rela menjadi hakim atas perkara yang demikian.” 16 Lalu
ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. 17 Maka orang
itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu
memukulinya di depan pengadilan itu; tetapi Galio sama
sekali tidak menghiraukan hal itu. 18 Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada
saudara-saudara di situ, dan berlayar ke Siria, sesudah ia

mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Priskila dan Akwila menyertai dia. 19 Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan
Akwila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan
berbicara dengan orang-orang Yahudi. 20 Mereka minta
kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak
mengabulkannya. 21 Ia minta diri dan berkata: ”Aku akan
kembali kepada kamu, jika Allah menghendakinya.” Lalu
bertolaklah ia dari Efesus. 22 Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia
berangkat ke Antiokhia. 23 Setelah beberapa hari lamanya
ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. 24 Sementara itu datanglah ke Efesus seorang
Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Aleksandria.
Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam
soal-soal Kitab Suci. 25 Ia telah menerima pengajaran dalam Jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan
dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya
mengetahui baptisan Yohanes. 26 Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan
Akwila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya Jalan Allah.
27
Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudarasaudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di
situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya
maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang
sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. 28 Sebab
dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari Kitab Suci
bahwa Yesus adalah Mesias.
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Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di
situ didapatinya beberapa orang murid. 2 Katanya kepada
mereka: ”Sudahkah kamu menerima Roh Kudus, ketika
kamu menjadi percaya?” Akan tetapi mereka menjawab
dia: ”Belum, bahkan kami belum pernah mendengar, bahwa
ada Roh Kudus.” 3 Lalu kata Paulus kepada mereka: ”Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?” Jawab mereka: ”Dengan baptisan Yohanes.” 4 Kata
Paulus: ”Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang
telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa
mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian
dari padanya, yaitu Yesus.” 5 Ketika mereka mendengar
hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama
Tuhan Yesus. 6 Dan ketika Paulus menumpangkan tangan
di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan
mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. 7 Jumlah mereka adalah kira-kira dua belas orang.
8
Selama tiga bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di
situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya
ia berusaha meyakinkan mereka tentang Kerajaan Allah.
9
Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka ti-
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dak mau diyakinkan, malahan mengumpat Jalan Tuhan di
depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan
setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. 10 Hal ini dilakukannya dua tahun lamanya, sehingga semua penduduk
Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun
orang Yunani. 11 Oleh Paulus Allah mengadakan mujizatmujizat yang luar biasa, 12 bahkan orang membawa saputangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan
meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. 13 Juga beberapa tukang jampi Yahudi, yang berjalan keliling di
negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas
mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya: ”Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang
diberitakan oleh Paulus.” 14 Mereka yang melakukan hal
itu ialah tujuh orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. 15 Tetapi roh jahat itu menjawab: ”Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi
kamu, siapakah kamu?” 16 Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua
dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah
orang itu dengan telanjang dan luka-luka. 17 Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi
maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua
dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. 18 Banyak di
antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan
mengaku di muka umum, bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuata seperti itu. 19 Banyak juga
di antara mereka, yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata
semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir lima puluh ribu
uang perak. 20 Dengan jalan ini makin tersiarlah firman
Tuhan dan makin berkuasa. 21 Kemudian dari pada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui
Makedonia dan Akhaya. Katanya: ”Sesudah berkunjung
ke situ aku harus melihat Roma juga.” 22 Lalu ia menyuruh dua orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus,
mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. 23 Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai Jalan Tuhan. 24 Sebab ada
seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang
membuat kuil-kuilan dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi
tukang-tukangnya. 25 Ia mengumpulkan mereka bersamasama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu
dan berkata: ”Saudara-saudara, kamu tahu, bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini! 26 Sekarang kamu
sendiri melihat dan mendengar, bagaimana Paulus, bukan
saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah
membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan, bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. 27 Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi

juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya
akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis
yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang
beradab, akan kehilangan kebesarannya.” 28 Mendengar itu
meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak,
katanya: ”Besarlah Artemis dewi orang Efesus!” 29 Seluruh
kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri
gedung kesenian serta menyeret Gayus dan Aristarkhus,
keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. 30 Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. 31 Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat
dengan Paulus, mengirim peringatan kepadanya, supaya
ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. 32 Sementara
itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriakteriak; yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau-balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. 33 Lalu seorang bernama Aleksander didorong ke
depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan
dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia
memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. 34 Tetapi
ketika mereka tahu, bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira dua jam lamanya:
”Besarlah Artemis dewi orang Efesus!” 35 Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata:
”Hai orang Efesus! Siapakah di dunia ini yang tidak tahu,
bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil dewi Artemis, yang mahabesar, maupun patungnya yang turun
dari langit? 36 Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu
hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. 37 Sebab kamu telah membawa orang-orang ini
ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita
dan tidak menghujat namanya. 38 Jadi jika Demetrius dan
tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang,
bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur,
jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. 39 Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu
kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. 40 Sebab kita berada dalam bahaya
akan dituduh, bahwa kita menimbulkan huru-hara pada
hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau-balau
ini.” 41 (19-40b) Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan
kumpulan rakyat itu.

20

Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil muridmurid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta
diri, ia berangkat ke Makedonia. 2 Ia menjelajah daerah
itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudarasaudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. 3 Sesudah
tiga bulan lamanya tinggal di situ ia hendak berlayar ke Siria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud
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membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. 4 Ia disertai oleh Sopater anak
Pirus, dari Berea, dan Aristarkhus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gayus dari Derbe, dan Timotius
dan dua orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus.
5
Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami
di Troas. 6 Tetapi sesudah hari raya Roti Tidak Beragi
kami berlayar dari Filipi dan empat hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ
kami tinggal tujuh hari lamanya. 7 Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahmecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara
di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. 8 Di ruang atas, di mana kami berkumpul,
dinyalakan banyak lampu. 9 Seorang muda bernama Eutikhus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya.
Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke
bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. 10 Tetapi
Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang
muda itu, mendekapnya, dan berkata: ”Jangan ribut, sebab ia masih hidup.” 11 Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan; habis makan
masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing.
Kemudian ia berangkat. 12 Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka
semua merasa sangat terhibur. 13 Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos, dengan maksud untuk
menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab
ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. 14 Ketika ia
bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. 15 Dari
situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami
berhadapan dengan pulau Khios. Pada hari berikutnya
kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di
Miletus. 16 Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah
di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia
buru-buru, agar jika mungkin, ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. 17 Karena itu ia menyuruh
seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para
penatua jemaat datang ke Miletus. 18 Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka: ”Kamu tahu, bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku
tiba di Asia ini: 19 dengan segala rendah hati aku melayani
Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan
air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak
orang Yahudi yang mau membunuh aku. 20 Sungguhpun
demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna
bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada
kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulanperkumpulan di rumah kamu; 21 aku senantiasa bersaksi
kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada
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Tuhan kita, Yesus Kristus. 22 Tetapi sekarang sebagai tawanan Roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa
yang akan terjadi atas diriku di situ 23 selain dari pada yang
dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa
penjara dan sengsara menunggu aku. 24 Tetapi aku tidak
menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat
mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang
ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. 25 Dan sekarang
aku tahu, bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi,
kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan
Kerajaan Allah. 26 Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu, bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. 27 Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. 28 Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah
yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh-Nya dengan darah Anak-Nya sendiri. 29 Aku tahu, bahwa sesudah aku
pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengahtengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu.
30
Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang, yang dengan ajaran palsu mereka berusaha
menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya
mengikut mereka. 31 Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah, bahwa aku tiga tahun lamanya, siang malam, dengan
tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing
dengan mencucurkan air mata. 32 Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih
karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi
semua orang yang telah dikuduskan-Nya. 33 Perak atau
emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun
juga. 34 Kamu sendiri tahu, bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan
keperluan kawan-kawan seperjalananku. 35 Dalam segala
sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang
yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus,
sebab Ia sendiri telah mengatakan: Adalah lebih berbahagia memberi dari pada menerima.” 36 Sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa bersamasama dengan mereka semua. 37 Maka menangislah mereka
semua tersedu-sedu dan sambil memeluk Paulus, mereka
berulang-ulang mencium dia. 38 Mereka sangat berdukacita, terlebih-lebih karena ia katakan, bahwa mereka tidak
akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia
ke kapal.
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Sesudah perpisahan yang berat itu bertolaklah kami
dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya
sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara.
2
Di Patara kami mendapat kapal, yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu, lalu bertolak.
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Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Siria. Akhirnya tibalah kami di
Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu.
4
Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di
situ tujuh hari lamanya. Oleh bisikan Roh murid-murid
itu menasihati Paulus, supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. 5 Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat
meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan
isteri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai ke
luar kota; dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa.
6
Sesudah minta diri kami naik ke kapal, dan mereka pulang ke rumah. 7 Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan
di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal satu hari di antara mereka. 8 Pada keesokan harinya kami berangkat dari
situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang
yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. 9 Filipus mempunyai empat anak dara yang beroleh
karunia untuk bernubuat. 10 Setelah beberapa hari kami
tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. 11 Ia datang pada kami, lalu mengambil
ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata: ”Demikianlah kata Roh Kudus:
Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan
ke dalam tangan bangsa-bangsa lain.” 12 Mendengar itu
kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta, supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. 13 Tetapi
Paulus menjawab: ”Mengapa kamu menangis dan dengan
jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku
ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati
di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus.” 14 Karena
ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan
berkata: ”Jadilah kehendak Tuhan!” 15 Sesudah beberapa
hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu
berangkat ke Yerusalem. 16 Bersama-sama dengan kami
turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia
dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan
menumpang di rumahnya. 17 Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati.
18
Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama
dengan kami mengunjungi Yakobus; semua penatua telah hadir di situ. 19 Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceriterakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. 20 Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu
mereka berkata kepada Paulus: ”Saudara, lihatlah, beriburibu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. 21 Tetapi mereka
mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa
lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau menga-

takan, supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya
dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. 22 Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar, bahwa
engkau telah datang ke mari. 23 Sebab itu, lakukanlah apa
yang kami katakan ini: Di antara kami ada empat orang
yang bernazar. 24 Bawalah mereka bersama-sama dengan
engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya; maka semua orang
akan tahu, bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa
engkau tetap memelihara hukum Taurat. 25 Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain, yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang
yang mati dicekik dan dari percabulan.” 26 Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan
dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke Bait Allah untuk memberitahukan,
bilamana pentahiran akan selesai dan persembahan akan
dipersembahkan untuk mereka masing-masing. 27 Ketika
masa tujuh hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang
Yahudi yang datang dari Asia, melihat Paulus di dalam
Bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap
dia, 28 sambil berteriak: ”Hai orang-orang Israel, tolong!
Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang
untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini! Dan sekarang ia membawa orangorang Yunani pula ke dalam Bait Allah dan menajiskan
tempat suci ini!” 29 Sebab mereka telah melihat Trofimus
dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di
kota, dan mereka menyangka, bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam Bait Allah. 30 Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap
Paulus dan menyeretnya keluar dari Bait Allah dan seketika itu juga semua pintu gerbang Bait Allah itu ditutup.
31
Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia,
sampailah kabar kepada kepala pasukan, bahwa seluruh
Yerusalem gempar. 32 Kepala pasukan itu segera bergerak
dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju
mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat
dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. 33 Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan dua rantai, lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. 34 Tetapi dari antara orang banyak itu ada
yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat
mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia
menyuruh membawa Paulus ke markas. 35 Ketika sampai
ke tangga Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak, 36 yang berbondongbondong mengikuti dia, sambil berteriak: ”Enyahkanlah
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dia!” 37 Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia
berkata kepada kepala pasukan itu: ”Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?” Jawabnya: ”Tahukah engkau
bahasa Yunani? 38 Jadi engkau bukan orang Mesir itu,
yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan empat ribu orang pengacau bersenjata ke padang
gurun?” 39 Paulus menjawab: ”Aku adalah orang Yahudi,
dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia; aku
minta, supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang
banyak itu.” 40 Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala
pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu; ketika suasana
sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam
bahasa Ibrani, katanya:
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”Hai saudara-saudara dan bapa-bapa, dengarkanlah,
apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan
diri.” 2 Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara
dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata: 3 ”Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini; dididik dengan
teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek
moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu
ini. 4 Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut Jalan
Tuhan sampai mereka mati; laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. 5 Tentang hal
itu baik Imam Besar maupun Majelis Tua-Tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa suratsurat untuk saudara-saudara di Damsyik dan aku telah
pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut Jalan
Tuhan, yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke
Yerusalem untuk dihukum. 6 Tetapi dalam perjalananku
ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu
tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. 7 Maka rebahlah aku ke
tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku: Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya
Aku? 8 Jawabku: Siapakah Engkau, Tuhan? Kata-Nya:
Akulah Yesus, orang Nazaret, yang kauaniaya itu. 9 Dan
mereka yang menyertai aku, memang melihat cahaya itu,
tetapi suara Dia, yang berkata kepadaku, tidak mereka
dengar. 10 Maka kataku: Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku: Bangkitlah dan pergilah
ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. 11 Dan karena
aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. 12 Di
situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang
menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. 13 Ia datang berdiri
di dekatku dan berkata: Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah! Dan seketika itu juga aku melihat
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kembali dan menatap dia. 14 Lalu katanya: Allah nenek
moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui
kehendak-Nya, untuk melihat Yang Benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. 15 Sebab engkau
harus menjadi saksi-Nya terhadap semua orang tentang
apa yang kaulihat dan yang kaudengar. 16 Dan sekarang,
mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru
kepada nama Tuhan! 17 Sesudah aku kembali di Yerusalem
dan ketika aku sedang berdoa di dalam Bait Allah, rohku
diliputi oleh kuasa ilahi. 18 Aku melihat Dia, yang berkata kepadaku: Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem,
sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang
Aku. 19 Jawabku: Tuhan, mereka tahu, bahwa akulah yang
pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang
lain dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadaMu ke dalam penjara dan menyesah mereka. 20 Dan ketika darah Stefanus, saksi-Mu itu, ditumpahkan, aku ada
di situ dan menyetujui perbuatan itu dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. 21 Tetapi kata Tuhan
kepadaku: Pergilah, sebab Aku akan mengutus engkau
jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain.” 22 Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu; tetapi sesudah itu, mereka mulai berteriak, katanya: ”Enyahkan
orang ini dari muka bumi! Ia tidak layak hidup!” 23 Mereka
terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan
menghamburkan debu ke udara. 24 Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya
dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriakteriak sedemikian terhadap dia. 25 Tetapi ketika Paulus
ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas: ”Bolehkah kamu menyesah seorang
warganegara Rum, apalagi tanpa diadili?” 26 Mendengar
perkataan itu perwira itu melaporkannya kepada kepala
pasukan, katanya: ”Apakah yang hendak engkau perbuat?
Orang itu warganegara Rum.” 27 Maka datanglah kepala
pasukan itu kepada Paulus dan berkata: ”Katakanlah, benarkah engkau warganegara Rum?” Jawab Paulus: ”Benar.” 28 Lalu kata kepala pasukan itu: ”Kewarganegaraan
itu kubeli dengan harga yang mahal.” Jawab Paulus: ”Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku.” 29 Maka
mereka yang harus menyesah dia, segera mundur; dan kepala pasukan itu juga takut, setelah ia tahu, bahwa Paulus,
yang ia suruh ikat itu, adalah orang Rum. 30 Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang
dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena
itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan, supaya imam-imam
kepala dan seluruh Mahkamah Agama berkumpul. Lalu
ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya
kepada mereka.

23Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama,
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Paulus berkata: ”Hai saudara-saudaraku, sampai kepada
hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di
hadapan Allah.” 2 Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh
orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut
Paulus. 3 Membalas itu Paulus berkata kepadanya: ”Allah
akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putihputih! Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku.” 4 Dan orangorang yang hadir di situ berkata: ”Engkau mengejek Imam
Besar Allah?” 5 Jawab Paulus: ”Hai saudara-saudara, aku
tidak tahu, bahwa ia adalah Imam Besar. Memang ada
tertulis: Janganlah engkau berkata jahat tentang seorang
pemimpin bangsamu!” 6 Dan karena ia tahu, bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan
sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam
Mahkamah Agama itu, katanya: ”Hai saudara-saudaraku,
aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi; aku dihadapkan ke Mahkamah ini, karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati.” 7 Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orangorang Saduki dan terbagi-bagilah orang banyak itu. 8 Sebab
orang-orang Saduki mengatakan, bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang
Farisi mengakui kedua-duanya. 9 Maka terjadilah keributan
besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil
ke depan dan membantah dengan keras, katanya: ”Kami
sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada
orang ini! Barangkali ada roh atau malaikat yang telah
berbicara kepadanya.” 10 Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut, kalau-kalau mereka
akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. 11 Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya: ”Kuatkanlah hatimu, sebab
sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang
Aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau
pergi bersaksi di Roma.” 12 Dan setelah hari siang orangorang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri, bahwa mereka tidak akan makan atau
minum, sebelum mereka membunuh Paulus. 13 Jumlah
mereka yang mengadakan komplotan itu lebih dari pada
empat puluh orang. 14 Mereka pergi kepada imam-imam
kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata: ”Kami
telah bersumpah dengan mengutuk diri, bahwa kami tidak akan makan atau minum, sebelum kami membunuh
Paulus. 15 Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan, supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu,
seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu.” 16 Akan tetapi
kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mende-

ngar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan
setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada
Paulus. 17 Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira
dan berkata kepadanya: ”Bawalah anak ini kepada kepala
pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya
kepadanya.” 18 Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata: ”Paulus orang tahanan itu, memanggil aku dan meminta, supaya aku membawa anak muda
ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu.” 19 Maka kepala pasukan itu memegang tangan
anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya: ”Apakah yang perlu kauberitahukan kepadaku?”
20
Jawabnya: ”Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk
meminta kepadamu, supaya besok engkau menghadapkan
Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah Mahkamah
itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti dari padanya. 21 Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan
mereka, sebab lebih dari pada empat puluh orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri, bahwa mereka tidak akan
makan atau minum, sebelum mereka membunuh dia; sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu.” 22 Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda
itu pulang dan memerintahkan kepadanya: ”Jangan katakan kepada siapapun juga, bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku.” 23 Kemudian kepala pasukan
memanggil dua perwira dan berkata: ”Siapkan dua ratus
orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta tujuh
puluh orang berkuda dan dua ratus orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam sembilan malam ini. 24 Sediakan
juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Feliks.” 25 Dan
ia menulis surat, yang isinya sebagai berikut: 26 ”Salam
dari Klaudius Lisias kepada wali negeri Feliks yang mulia. 27 Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan
ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan
pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar, bahwa ia adalah warganegara Roma. 28 Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke Mahkamah Agama mereka. 29 Ternyatalah
bagiku, bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat
mereka, tetapi tidak ada tuduhan, atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. 30 Kepadaku telah diberitahukan, bahwa ada komplotan merencanakan membunuh
dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan,
bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu.”
31
Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. 32 Pada keesokan
harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, dan mereka sendiri pulang ke
markas. 33 Setibanya di Kaisarea orang-orang berkuda itu
menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menye-
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rahkan Paulus kepadanya. 34 Dan setelah membaca surat
itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari propinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar, bahwa Paulus
dari Kilikia, 35 ia berkata: ”Aku akan memeriksa perkaramu, bila para pendakwamu juga telah tiba di sini.” Lalu
ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes.

24

Lima hari kemudian datanglah Imam Besar Ananias
bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap
wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap
Paulus. 2 Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya: ”Feliks yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan
oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah
terlaksana untuk bangsa kami. 3 Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. 4 Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak
menghabiskan waktumu, aku minta, supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang
terkenal itu. 5 Telah nyata kepada kami, bahwa orang ini
adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia
yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari
sekte orang Nasrani. 6 Malahan ia mencoba melanggar kekudusan Bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap
dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat
kami. 7 Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami,
8
lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya.” 9 Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan, bahwa perkara itu sungguh demikian. 10 Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus, bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah
Paulus: ”Aku tahu, bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu
tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu: 11 Engkau dapat memastikan, bahwa tidak lebih dari
dua belas hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk
beribadah. 12 Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huruhara, baik di dalam Bait Allah, maupun di dalam rumah
ibadat, atau di tempat lain di kota. 13 Dan mereka tidak
dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. 14 Tetapi aku mengakui kepadamu, bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang
kami dengan menganut Jalan Tuhan, yaitu Jalan yang
mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu
yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab
nabi-nabi. 15 Aku menaruh pengharapan kepada Allah,
sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan
semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun
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orang-orang yang tidak benar. 16 Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni
di hadapan Allah dan manusia. 17 Dan setelah beberapa
tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk
membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. 18 Sementara aku
melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia
mendapati aku di dalam Bait Allah, sesudah aku selesai
mentahirkan diriku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. 19 Merekalah yang sebenarnya harus menghadap
engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. 20 Namun biarlah
orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati, ketika aku dihadapkan
di Mahkamah Agama. 21 Atau mungkinkah karena satusatunya perkataan yang aku serukan, ketika aku berdiri
di tengah-tengah mereka, yakni: Karena hal kebangkitan
orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu.”
22
Tetapi Feliks yang tahu benar-benar akan Jalan Tuhan,
menangguhkan perkara mereka, katanya: ”Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan
dalam perkaramu.” 23 Lalu ia menyuruh perwira itu tetap
menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak
boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. 24 Dan
setelah beberapa hari datanglah Feliks bersama-sama dengan isterinya Drusila, seorang Yahudi; ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar dari padanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. 25 Tetapi ketika Paulus
berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Feliks menjadi takut dan berkata: ”Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang; apabila
ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau.” 26 Sementara itu ia berharap, bahwa Paulus akan
memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. 27 Tetapi
sesudah genap dua tahun, Feliks digantikan oleh Perkius
Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara.

25

Tiga hari sesudah tiba di propinsi itu berangkatlah
Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. 2 Di situ imam-imam
kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang
menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. 3 Kepadanya mereka meminta suatu anugerah, yang
merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang
ke Yerusalem. Sebab mereka sedang membuat rencana
untuk membunuh dia di tengah jalan. 4 Tetapi Festus
menjawab, bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan
bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana.
5
Katanya: ”Karena itu baiklah orang-orang yang berwewenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan
aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia, jika ada kesalahannya.” 6 Festus tinggal tidak lebih dari pada delapan
atau sepuluh hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang
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ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan, dan menyuruh menghadapkan Paulus.
7
Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang
datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka
mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang
tidak dapat mereka buktikan. 8 Sebaliknya Paulus membela diri, katanya: ”Aku sedikitpun tidak bersalah, baik
terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap
Bait Allah atau terhadap Kaisar.” 9 Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi, menjawab Paulus, katanya: ”Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem, supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?” 10 Tetapi kata Paulus: ”Aku sekarang berdiri
di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan di sinilah aku
harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar,
sedikitpun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi.
11
Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu
kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela
mati, tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorangpun yang
berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada
mereka. Aku naik banding kepada Kaisar!” 12 Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab: ”Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi
engkau harus pergi menghadap Kaisar.” 13 Beberapa hari
kemudian datanglah raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada
Festus. 14 Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal
di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja
itu, katanya: ”Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Feliks pada waktu ia pergi. 15 Ketika aku berada di
Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi
mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. 16 Aku menjawab mereka, bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum
ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan
diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan
itu. 17 Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku
ke mari. Pada keesokan harinya aku segera mengadakan
sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang
itu. 18 Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhanpun tentang
perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. 19 Tetapi
mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soalsoal agama mereka, dan tentang seorang bernama Yesus,
yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti,
bahwa Ia hidup. 20 Karena aku ragu-ragu bagaimana aku
harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem, supaya perkaranya dihakimi di situ. 21 Tetapi Paulus naik banding. Ia
minta, supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu,
sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu
aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim

dia kepada Kaisar.” 22 Kata Agripa kepada Festus: ”Aku
ingin mendengar orang itu sendiri.” Jawab Festus: ”Besok
engkau akan mendengar dia.” 23 Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran dan
sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama
dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah, supaya Paulus dihadapkan. 24 Festus berkata: ”Ya raja Agripa serta
semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami. Lihatlah orang ini, yang dituduh oleh semua orang Yahudi,
baik yang di Yerusalem, maupun yang di sini. Mereka
telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan, bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama.
25
Tetapi ternyata kepadaku, bahwa ia tidak berbuat sesuatupun yang setimpal dengan hukuman mati dan karena
ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk
mengirim dia menghadap Kaisar. 26 Tetapi tidak ada apaapa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang
dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada
kamu semua, terutama kepadamu, raja Agripa, supaya, setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. 27 Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhantuduhan yang diajukan terhadap dia.”

26

Kata Agripa kepada Paulus: ”Engkau diberi kesempatan untuk membela diri.” Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut: 2 ”Ya raja Agripa, aku merasa berbahagia, karena
pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang
diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, 3 terutama
karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. 4 Semua
orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. 5 Sudah lama mereka mengenal aku
dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. 6 Dan
sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku
mengharapkan kegenapan janji, yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, 7 dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan
itulah, ya raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi.
8
Mengapa kamu menganggap mustahil, bahwa Allah membangkitkan orang mati? 9 Bagaimanapun juga, aku sendiri
pernah menyangka, bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. 10 Hal itu kulakukan
juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan
banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga se-
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tuju, jika mereka dihukum mati. 11 Dalam rumah-rumah
ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya dan dalam amarah yang meluapluap aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota
asing.” 12 ”Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, 13 tiba-tiba, ya raja
Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah
jalan itu cahaya yang lebih terang dari pada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman
seperjalananku. 14 Kami semua rebah ke tanah dan aku
mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam
bahasa Ibrani: Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya Aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang.
15
Tetapi aku menjawab: Siapa Engkau, Tuhan? Kata
Tuhan: Akulah Yesus, yang kauaniaya itu. 16 Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan
diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kaulihat dari pada-Ku dan tentang apa yang akan Kuperlihatkan kepadamu nanti. 17 Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan Aku
akan mengutus engkau kepada mereka, 18 untuk membuka
mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa Iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepada-Ku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. 19 Sebab itu,
ya raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu
tidak pernah aku tidak taat. 20 Tetapi mula-mula aku
memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di
Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada
bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan
yang sesuai dengan pertobatan itu. 21 Karena itulah orangorang Yahudi menangkap aku di Bait Allah, dan mencoba membunuh aku. 22 Tetapi oleh pertolongan Allah
aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian
kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan
apa yang kuberitakan itu tidak lain dari pada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh
Musa, 23 yaitu, bahwa Mesias harus menderita sengsara
dan bahwa Ia adalah yang pertama yang akan bangkit
dari antara orang mati, dan bahwa Ia akan memberitakan
terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain.”
24
Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk
mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras: ”Engkau gila, Paulus! Ilmumu
yang banyak itu membuat engkau gila.” 25 Tetapi Paulus
menjawab: ”Aku tidak gila, Festus yang mulia! Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat! 26 Raja juga
tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin, bahwa tidak
ada sesuatupun dari semuanya ini yang belum didengar-
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nya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. 27 Percayakah engkau, raja Agripa, kepada para
nabi? Aku tahu, bahwa engkau percaya kepada mereka.”
28
Jawab Agripa: ”Hampir-hampir saja kauyakinkan aku
menjadi orang Kristen!” 29 Kata Paulus: ”Aku mau berdoa
kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan bukan
hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di
sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama
seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini.” 30 Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang
yang duduk bersama-sama mereka. 31 Sementara mereka
keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain: ”Orang
itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara.” 32 Kata Agripa kepada Festus: ”Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar.”

27

Setelah diputuskan, bahwa kami akan berlayar ke
Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Yulius dari
pasukan Kaisar. 2 Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di
sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkhus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. 3 Pada
keesokan harinya kami singgah di Sidon. Yulius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. 4 Oleh karena angin sakal kami
berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. 5 Dan setelah
mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah
kami di Mira, di daerah Likia. 6 Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Aleksandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. 7 Selama
beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju
dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena
angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati tanjung Salmone. 8 Sesudah kami dengan susah payah
melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat
bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. 9 Sementara
itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya: 10 ”Saudara-saudara, aku lihat, bahwa pelayaran kita
akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi
nyawa kita.” 11 Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda dari pada kepada perkataan Paulus.
12
Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ
selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih
setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota
Feniks untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota
Feniks adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta, yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. 13 Pada
waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka
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menyangka, bahwa maksud mereka sudah tentu akan ter- dak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat.” 32 Lalu
capai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat se- prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkali menyusur pantai Kreta. 14 Tetapi tidak berapa lama kannya hanyut. 33 Ketika hari menjelang siang, Paulus
kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai, yang mengajak semua orang untuk makan, katanya: ”Sudah
disebut angin ”Timur Laut”. 15 Kapal itu dilandanya dan empat belas hari lamanya kamu menanti-nanti saja, metidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami nahan lapar dan tidak makan apa-apa. 34 Karena itu aku
menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang- menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu
ambing. 16 Kemudian kami hanyut sampai ke pantai se- perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorangpun di antara
buah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah kamu akan kehilangan sehelaipun dari rambut kepalanya.”
payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. 17 Dan sete- 35 Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap
lah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecahalat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. mecahkannya, lalu mulai makan. 36 Maka kuatlah hati seDan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka me- mua orang itu, dan merekapun makan juga. 37 Jumlah
nurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung kami semua yang di kapal itu dua ratus tujuh puluh enam
saja. 18 Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan jiwa. 38 Setelah makan kenyang, mereka membuang muangin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai atan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. 39 Dan
membuang muatan kapal ke laut. 19 Dan pada hari yang ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang
ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal damereka sendiri. 20 Setelah beberapa hari lamanya baik ratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin
matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan mendamparkan kapal itu ke situ. 40 Mereka melepaskan
angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar
akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat me- laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi,
nyelamatkan diri kami. 21 Dan karena mereka beberapa memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu
lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah menuju pantai. 41 Tetapi mereka melanggar busung pamereka dan berkata: ”Saudara-saudara, jika sekiranya na- sir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang
sihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul
kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini! 22 Tetapi
oleh gelombang yang hebat. 42 Pada waktu itu prajuritsekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan,
kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seo- supaya jangan ada seorangpun yang melarikan diri dengan
rangpun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal berenang. 43 Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Pauini. 23 Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, ya- lus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka, dan meitu dari Allah yang aku sembah sebagai milik-Nya, berdiri merintahkan, supaya orang-orang yang pandai berenang
di sisiku, 24 dan ia berkata: Jangan takut, Paulus! Eng- lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, 44 dan sukau harus menghadap Kaisar; dan sesungguhnya oleh ka- paya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan
runia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka
dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. semua selamat naik ke darat.
25
Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara! Karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti
Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, baruterjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. 26 Namun
lah kami tahu, bahwa daratan itu adalah pulau Malta.
kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.” 2
Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Me27
Malam yang keempat belas sudah tiba dan kami masih
reka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke
tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira
situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. 3 Ketika
tengah malam anak-anak kapal merasa, bahwa mereka tePaulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletaklah dekat daratan. 28 Lalu mereka mengulurkan batu duga,
kannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena
dan ternyata air di situ dua puluh depa dalamnya. Setelah
panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. 4 Ketika orangmaju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata lima belas
orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, medepa. 29 Dan karena takut, bahwa kami akan terkandas di
reka berkata seorang kepada yang lain: ”Orang ini sudah
salah satu batu karang, mereka membuang empat sauh di
pasti seorang pembunuh, sebab, meskipun ia telah luput
buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari
dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan.”
lekas siang. 30 Akan tetapi anak-anak kapal berusaha un- 5
Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan
tuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan seia sama sekali tidak menderita sesuatu. 6 Namun mereka
koci, dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan
menyangka, bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebeberapa sauh di haluan. 31 Karena itu Paulus berkata
bah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti,
kepada perwira dan prajurit-prajuritnya: ”Jika mereka timereka melihat, bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi pa-
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danya, maka sebaliknya mereka berpendapat, bahwa ia
seorang dewa. 7 Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia
menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama tiga hari. 8 Ketika itu ayah Publius terbaring karena
sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya; ia
berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. 9 Sesudah peristiwa itu datanglah juga
orang-orang sakit lain dari pulau itu dan merekapun disembuhkan juga. 10 Mereka sangat menghormati kami dan
ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu
yang kami perlukan. 11 Tiga bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Aleksandria yang
selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. 12 Kami singgah di Sirakusa dan
tinggal di situ tiga hari lamanya. 13 Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian
bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah
kami di Putioli. 14 Di situ kami berjumpa dengan anggotaanggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal
tujuh hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. 15 Saudara-saudara yang di sana telah
mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang
menjumpai kami sampai ke Forum Apius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur
kepada Allah lalu kuatlah hatinya. 16 Setelah kami tiba di
Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri
bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 17 Tiga
hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka
bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata: ”Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat
nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem
dan diserahkan kepada orang-orang Roma. 18 Setelah aku
diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahanpun padaku yang setimpal
dengan hukuman mati. 19 Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik
banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. 20 Itulah sebabnya aku meminta, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan
kamu, sebab justru karena pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini.” 21 Akan tetapi mereka berkata
kepadanya: ”Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea
tentang engkau dan juga tidak seorangpun dari saudarasaudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat
mengenai engkau. 22 Tetapi kami ingin mendengar dari
engkau, bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini
kami tahu, bahwa di mana-manapun ia mendapat perlawanan.” 23 Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka
dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang
Kerajaan Allah; dan berdasarkan hukum Musa dan kitab
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para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. 24 Ada
yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. 25 Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini: ”Tepatlah
firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi Yesaya: 26 Pergilah kepada bangsa ini, dan katakanlah: Kamu akan mendengar
dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. 27 Sebab hati
bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar,
dan matanya melekat tertutup; supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya
dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga Aku
menyembuhkan mereka. 28 Sebab itu kamu harus tahu,
bahwa keselamatan yang dari pada Allah ini disampaikan
kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya.” 29 (Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah
orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham
antara mereka.) 30 Dan Paulus tinggal dua tahun penuh
di rumah yang disewanya sendiri itu; ia menerima semua
orang yang datang kepadanya. 31 Dengan terus terang dan
tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan Kerajaan Allah
dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus.

Roma

1Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil men-

benar akan hidup oleh iman.” 18 Sebab murka Allah nyata
jadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia,
19
2
Karena
Injil itu telah dijanjikan-Nya sebelumnya dengan peranta- yang menindas kebenaran dengan kelaliman.
3
apa
yang
dapat
mereka
ketahui
tentang
Allah
nyata
bagi
raan nabi-nabi-Nya dalam kitab-kitab suci, tentang Anakmereka,
sebab
Allah
telah
menyatakannya
kepada
mereka.
Nya, yang menurut daging diperanakkan dari keturunan
20
Sebab apa yang tidak nampak dari pada-Nya, yaitu kekuatanDaud, 4 dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitanNya
yang kekal dan keilahian-Nya, dapat nampak kepada
Nya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah
5
pikiran
dari karya-Nya sejak dunia diciptakan, sehingga
yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraanmereka
tidak dapat berdalih. 21 Sebab sekalipun mereka
Nya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai
taat kepada nama-Nya. 6 Kamu juga termasuk di antara Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya pimereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kris- kiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh
22
tus. 7 Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka pe23
dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang nuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka
kudus: Kasih karunia menyertai kamu dan damai seja- menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan
htera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung8
Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang24
Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan
tentang imanmu di seluruh dunia. 9 Karena Allah, yang mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, se25
kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil hingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab
Anak-Nya, adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan
mengingat kamu: 10 Aku berdoa, semoga dengan kehendak memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Pen26
Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunju- ciptanya yang harus dipuji selama-lamanya, amin. Karena
ngi kamu. 11 Sebab aku ingin melihat kamu untuk membe- itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang
rikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, memalukan, sebab isteri-isteri mereka menggantikan per27
12
yaitu, supaya aku ada di antara kamu dan turut terhi- setubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian
bur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar
oleh imanku. 13 Saudara-saudara, aku mau, supaya kamu dengan isteri mereka dan menyala-nyala dalam berahi memengetahui, bahwa aku telah sering berniat untuk datang reka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakepadamu--tetapi hingga kini selalu aku terhalang--agar kukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena
di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang se28
Dan karena mereka
tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. 14 Aku ber- timpal untuk kesesatan mereka.
tidak
merasa
perlu
untuk
mengakui
Allah, maka Allah
hutang baik kepada orang Yunani, maupun kepada orang
bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar, maupun ke- menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkupada orang tidak terpelajar. 15 Itulah sebabnya aku ingin tuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas:
29
penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserauntuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam
di Roma. 16 Sebab aku mempunyai keyakinan yang ko- kahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan,
30
koh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adamenyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama lah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar,
orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17 Sebab di da- congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat ke31
lamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman pada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penya32
Sebab walaupun
dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis: ”Orang yang, tidak mengenal belas kasihan.
mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, ya807
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itu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian,
patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya
sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya.

2

Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, yang
menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab, dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi
orang lain, melakukan hal-hal yang sama. 2 Tetapi kita
tahu, bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas
mereka yang berbuat demikian. 3 Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka, bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? 4 Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya dan kelapangan hatiNya? Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud kemurahan
Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? 5 Tetapi
oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau
menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu
mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. 6 Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, 7 yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan
tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan
ketidakbinasaan, 8 tetapi murka dan geram kepada mereka
yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada
kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. 9 Penderitaan
dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup
yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga
orang Yunani, 10 tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat
baik, pertama-tama orang Yahudi, dan juga orang Yunani. 11 Sebab Allah tidak memandang bulu. 12 Sebab
semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat; dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum
Taurat. 13 Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang
yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan.
14
Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum
Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi
diri mereka sendiri. 15 Sebab dengan itu mereka menunjukkan, bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati
mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran
mereka saling menuduh atau saling membela. 16 Hal itu
akan nampak pada hari, bilamana Allah, sesuai dengan
Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu
yang tersembunyi dalam hati manusia, oleh Kristus Yesus.
17
Tetapi, jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan
bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah,
18
dan tahu akan kehendak-Nya, dan oleh karena diajar da-
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lam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana
yang tidak, 19 dan yakin, bahwa engkau adalah penuntun
orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, 20 pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang
belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. 21 Jadi,
bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar: ”Jangan mencuri,” mengapa engkau sendiri mencuri?
22
Engkau yang berkata: ”Jangan berzinah,” mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala?
23
Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau
sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat
itu? 24 Seperti ada tertulis: ”Sebab oleh karena kamulah
nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain.” 25 Sunat
memang ada gunanya, jika engkau mentaati hukum Taurat; tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. 26 Jadi jika orang yang tak
bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah
disunat? 27 Jika demikian, maka orang yang tak bersunat,
tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi
kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi
yang melanggar hukum Taurat. 28 Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat, bukanlah sunat yang dilangsungkan secara
lahiriah. 29 Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak
nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam
hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian
baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah.

3

Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan
apakah gunanya sunat? 2 Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama: sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. 3 Jadi bagaimana, jika di antara
mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu
membatalkan kesetiaan Allah? 4 Sekali-kali tidak! Sebaliknya: Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis: ”Supaya Engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang, jika Engkau
dihakimi.” 5 Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan
kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak
adilkah Allah--aku berkata sebagai manusia--jika Ia menampakkan murka-Nya? 6 Sekali-kali tidak! Andaikata
demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia?
7
Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan-Nya, mengapa aku masih dihakimi
lagi sebagai orang berdosa? 8 Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan, bahwa kita berkata: ”Marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul
dari padanya.” Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. 9 Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan dari pada orang lain? Sama sekali ti-
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dak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi,
maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, 10 seperti ada tertulis: ”Tidak ada yang
benar, seorangpun tidak. 11 Tidak ada seorangpun yang
berakal budi, tidak ada seorangpun yang mencari Allah.
12
Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak
berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorangpun tidak.
13
Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa.
14
Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, 15 kaki
mereka cepat untuk menumpahkan darah. 16 Keruntuhan
dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, 17 dan
jalan damai tidak mereka kenal; 18 rasa takut kepada Allah
tidak ada pada orang itu.” 19 Tetapi kita tahu, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. 20 Sebab tidak seorangpun
yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat
orang mengenal dosa. 21 Tetapi sekarang, tanpa hukum
Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam Kitab Taurat dan Kitab-kitab para nabi,
22
yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. 23 Karena semua orang telah berbuat dosa dan
telah kehilangan kemuliaan Allah, 24 dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 25 Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan
keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang
telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. 26 MaksudNya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa
ini, supaya nyata, bahwa Ia benar dan juga membenarkan
orang yang percaya kepada Yesus. 27 Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada! Berdasarkan
apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman! 28 Karena kami yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. 29 Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa
lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain!
30
Artinya, kalau ada satu Allah, yang akan membenarkan
baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orangorang tak bersunat juga karena iman. 31 Jika demikian,
adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman?
Sama sekali tidak! Sebaliknya, kami meneguhkannya.
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Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa
leluhur jasmani kita? 2 Sebab jikalau Abraham dibenarkan
karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. 3 Sebab apakah
dikatakan nas Kitab Suci? ”Lalu percayalah Abraham

kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.” 4 Kalau ada orang yang bekerja,
upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. 5 Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja,
namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. 6 Seperti
juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan
Allah bukan berdasarkan perbuatannya: 7 ”Berbahagialah
orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang
ditutupi dosa-dosanya; 8 berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya.” 9 Adakah
ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja
atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan, bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. 10 Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. 11 Dan tanda sunat itu
diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman
yang ditunjukkannya, sebelum ia bersunat. Demikianlah
ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka,
12
dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti
jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. 13 Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya,
bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran,
berdasarkan iman. 14 Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu.
15
Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di
mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. 16 Karena itulah kebenaran berdasarkan iman
supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi
mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi
mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham
adalah bapa kita semua, -- 17 seperti ada tertulis: ”Engkau
telah Kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa” --di hadapan Allah yang kepada-Nya ia percaya, yaitu Allah yang
menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan
firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. 18 Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham
berharap juga dan percaya, bahwa ia akan menjadi bapa
banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan: ”Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.” 19 Imannya tidak
menjadi lemah, walaupun ia mengetahui, bahwa tubuhnya
sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira seratus tahun, dan bahwa rahim Sara telah tertutup. 20 Tetapi
terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, 21 dengan penuh keyakinan, bahwa Allah
berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan.
22
Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai ke-
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benaran. 23 Kata-kata ini, yaitu ”hal ini diperhitungkan
kepadanya,” tidak ditulis untuk Abraham saja, 24 tetapi
ditulis juga untuk kita; sebab kepada kitapun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia, yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang
mati, 25 yaitu Yesus, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita.

5

Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita
hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena
Tuhan kita, Yesus Kristus. 2 Oleh Dia kita juga beroleh
jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 3 Dan
bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu
menimbulkan ketekunan, 4 dan ketekunan menimbulkan
tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 5 Dan
pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang
telah dikaruniakan kepada kita. 6 Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. 7 Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar-tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati--. 8 Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya
kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita,
ketika kita masih berdosa. 9 Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 10 Sebab jikalau kita, ketika
masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian
Anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya! 11 Dan
bukan hanya itu saja! Kita malah bermegah dalam Allah
oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. 12 Sebab itu, sama seperti
dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh
dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar
kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat
dosa. 13 Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa
di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. 14 Sungguhpun demikian maut
telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman
Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan
cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang
adalah gambaran Dia yang akan datang. 15 Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya
atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus.
16
Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu
orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan

45. ROMA
karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. 17 Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah
berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan
anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena
satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. 18 Sebab itu, sama
seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran
semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19 Jadi
sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang
telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan
satu orang semua orang menjadi orang benar. 20 Tetapi
hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi
semakin banyak; dan di mana dosa bertambah banyak, di
sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, 21 supaya,
sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian
kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup
yang kekal, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.

6

Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? 2 Sekali-kali tidak! Bukankah kita
telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? 3 Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita
semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis
dalam kematian-Nya? 4 Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan
dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian
juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 5 Sebab jika
kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan
kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa
yang sama dengan kebangkitan-Nya. 6 Karena kita tahu,
bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya
tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 7 Sebab siapa yang telah
mati, ia telah bebas dari dosa. 8 Jadi jika kita telah mati
dengan Kristus, kita percaya, bahwa kita akan hidup juga
dengan Dia. 9 Karena kita tahu, bahwa Kristus, sesudah
Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi: maut
tidak berkuasa lagi atas Dia. 10 Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selamalamanya, dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi Allah.
11
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya: bahwa
kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah
dalam Kristus Yesus. 12 Sebab itu hendaklah dosa jangan
berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu
jangan lagi menuruti keinginannya. 13 Dan janganlah kamu
menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah
dirimu kepada Allah sebagai orang-orang, yang dahulu
mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggotaanggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjatasenjata kebenaran. 14 Sebab kamu tidak akan dikuasai
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lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. 15 Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa, karena kita
tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah
kasih karunia? Sekali-kali tidak! 16 Apakah kamu tidak
tahu, bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada
seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? 17 Tetapi syukurlah kepada Allah! Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan
segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 18 Kamu telah dimerdekakan dari dosa
dan menjadi hamba kebenaran. 19 Aku mengatakan hal ini
secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu
menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. 20 Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas
dari kebenaran. 21 Dan buah apakah yang kamu petik dari
padanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu
sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian.
22
Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa
dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh
buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. 23 Sebab upah
dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang
kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.

7

Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, --sebab
aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum-bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu
hidup? 2 Sebab seorang isteri terikat oleh hukum kepada
suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila
suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. 3 Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki
lain; tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain. 4 Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu
juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus,
supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia,
yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita
berbuah bagi Allah. 5 Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa, yang dirangsang oleh hukum
Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar
kita berbuah bagi maut. 6 Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi
dia, yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam
keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. 7 Jika demi-

kian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum
Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak! Sebaliknya, justru oleh
hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga
tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak
mengatakan: ”Jangan mengingini!” 8 Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan
di dalam diriku rupa-rupa keinginan; sebab tanpa hukum
Taurat dosa mati. 9 Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup, 10 sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru
membawa kepada kematian. 11 Sebab dalam perintah itu,
dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan oleh
perintah itu ia membunuh aku. 12 Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan
baik. 13 Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak! Tetapi supaya nyata,
bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang
baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh
perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa.
14
Sebab kita tahu, bahwa hukum Taurat adalah rohani,
tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa.
15
Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena
bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi
apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. 16 Jadi jika
aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui, bahwa hukum Taurat itu baik. 17 Kalau demikian
bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang
ada di dalam aku. 18 Sebab aku tahu, bahwa di dalam aku,
yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu
yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19 Sebab bukan apa
yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat,
melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat,
yang aku perbuat. 20 Jadi jika aku berbuat apa yang tidak
aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. 21 Demikianlah
aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa
yang baik, yang jahat itu ada padaku. 22 Sebab di dalam
batinku aku suka akan hukum Allah, 23 tetapi di dalam
anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang
berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku
menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggotaanggota tubuhku. 24 Aku, manusia celaka! Siapakah yang
akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 25 Syukur kepada Allah! oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. (7-26) Jadi
dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa.
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Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi
mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2 Roh, yang
memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus
dari hukum dosa dan hukum maut. 3 Sebab apa yang tidak
mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh
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daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus Anak-Nya sendiri dalam daging, yang serupa dengan
daging yang dikuasai dosa karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, 4 supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak
hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. 5 Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang
dari daging; mereka yang hidup menurut Roh, memikirkan
hal-hal yang dari Roh. 6 Karena keinginan daging adalah
maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. 7 Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah;
hal ini memang tidak mungkin baginya. 8 Mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah.
9
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu.
Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan
milik Kristus. 10 Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu,
maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11 Dan jika Roh
Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang
mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan
menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya,
yang diam di dalam kamu. 12 Jadi, saudara-saudara, kita
adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. 13 Sebab, jika kamu hidup
menurut daging, kamu akan mati; tetapi jika oleh Roh
kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu
akan hidup. 14 Semua orang, yang dipimpin Roh Allah,
adalah anak Allah. 15 Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi
kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak
Allah. Oleh Roh itu kita berseru: ”ya Abba, ya Bapa!”
16
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa
kita adalah anak-anak Allah. 17 Dan jika kita adalah anak,
maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang
yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 18 Sebab aku yakin,
bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada
kita. 19 Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. 20 Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan
oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, yang
telah menaklukkannya, 21 tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan
kemuliaan anak-anak Allah. 22 Sebab kita tahu, bahwa
sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan
sama-sama merasa sakit bersalin. 23 Dan bukan hanya
mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia su-
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lung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan
tubuh kita. 24 Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi; sebab bagaimana orang masih mengharapkan
apa yang dilihatnya? 25 Tetapi jika kita mengharapkan apa
yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun.
26
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan
kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus
berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah
dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27 Dan
Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud
Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah,
berdoa untuk orang-orang kudus. 28 Kita tahu sekarang,
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana
Allah. 29 Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula,
mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi
serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya
itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30 Dan
mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga
dipanggil-Nya. Dan mereka yang dipanggil-Nya, mereka
itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkanNya, mereka itu juga dimuliakan-Nya. 31 Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika
Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
32
Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi
yang menyerahkan-Nya bagi kita semua, bagaimanakah
mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada
kita bersama-sama dengan Dia? 33 Siapakah yang akan
menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah, yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? 34 Kristus Yesus, yang telah mati? Bahkan lebih
lagi: yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan
Allah, yang malah menjadi Pembela bagi kita? 35 Siapakah
yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan
atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? 36 Seperti
ada tertulis: ”Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai
domba-domba sembelihan.” 37 Tetapi dalam semuanya itu
kita lebih dari pada orang-orang yang menang, oleh Dia
yang telah mengasihi kita. 38 Sebab aku yakin, bahwa baik
maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun
pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun
yang akan datang, 39 atau kuasa-kuasa, baik yang di atas,
maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang
ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
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Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak
berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, 2 bahwa aku sangat berdukacita dan selalu bersedih
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hati. 3 Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kris- belas kasihan-Nya yang telah dipersiapkan-Nya untuk ketus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jas- muliaan, 24 yaitu kita, yang telah dipanggil-Nya bukan hamani. 4 Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah nya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara
diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemu- bangsa-bangsa lain, 25 seperti yang difirmankan-Nya juga
liaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan dalam kitab nabi Hosea: ”Yang bukan umat-Ku akan Kuibadah, dan janji-janji. 5 Mereka adalah keturunan bapa- sebut: umat-Ku dan yang bukan kekasih: kekasih.” 26 Dan
bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaan- di tempat, di mana akan dikatakan kepada mereka: ”Kamu
Nya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia ini bukanlah umat-Ku,” di sana akan dikatakan kepada
adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. mereka: ”Anak-anak Allah yang hidup.” 27 Dan Yesaya berAmin! 6 Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. seru tentang Israel: ”Sekalipun jumlah anak Israel seperti
Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan.
orang Israel, 7 dan juga tidak semua yang terhitung ketu- 28 Sebab apa yang telah difirmankan-Nya, akan dilakukan
runan Abraham adalah anak Abraham, tetapi: ”Yang ber- Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera.” 29 Dan seperti
asal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu.” 8 Artinya: yang dikatakan Yesaya sebelumnya: ”Seandainya Tuhan
bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan,
tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gobenar. 9 Sebab firman ini mengandung janji: ”Pada waktu mora.” 30 Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan?
seperti inilah Aku akan datang dan Sara akan mempu- Ini: bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenyai seorang anak laki-laki.” 10 Tetapi bukan hanya itu naran, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena
saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari iman. 31 Tetapi: bahwa Israel, sungguhpun mengejar husatu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. 11 Sebab kum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah samwaktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum mela- pai kepada hukum itu. 32 Mengapa tidak? Karena Israel
kukan yang baik atau yang jahat, --supaya rencana Allah mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan.
tentang pemilihan-Nya diteguhkan, bukan berdasarkan per- Mereka tersandung pada batu sandungan, 33 seperti ada
buatan, tetapi berdasarkan panggilan-Nya-- 12 dikatakan tertulis: ”Sesungguhnya, Aku meletakkan di Sion sebuah
kepada Ribka: ”Anak yang tua akan menjadi hamba anak batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang
yang muda,” 13 seperti ada tertulis: ”Aku mengasihi Yakub, percaya kepada-Nya, tidak akan dipermalukan.”
tetapi membenci Esau.” 14 Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil!
Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada
15
Sebab Ia berfirman kepada Musa: ”Aku akan menaruh
Tuhan ialah, supaya mereka diselamatkan. 2 Sebab aku
belas kasihan kepada siapa Aku mau menaruh belas kadapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka
sihan dan Aku akan bermurah hati kepada siapa Aku mau
sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengerbermurah hati.” 16 Jadi hal itu tidak tergantung pada ketian yang benar. 3 Sebab, oleh karena mereka tidak menghendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan
enal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha
hati Allah. 17 Sebab Kitab Suci berkata kepada Firaun:
untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka me”Itulah sebabnya Aku membangkitkan engkau, yaitu sureka tidak takluk kepada kebenaran Allah. 4 Sebab Krispaya Aku memperlihatkan kuasa-Ku di dalam engkau, dan
tus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran
supaya nama-Ku dimasyhurkan di seluruh bumi.” 18 Jadi
diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. 5 Sebab Musa meIa menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinulis tentang kebenaran karena hukum Taurat: ”Orang
Nya dan Ia menegarkan hati siapa yang dikehendaki-Nya.
yang
melakukannya, akan hidup karenanya.” 6 Tetapi ke19
Sekarang kamu akan berkata kepadaku: ”Jika demikian,
benaran karena iman berkata demikian: ”Jangan katakan
apa lagi yang masih disalahkan-Nya? Sebab siapa yang
di dalam hatimu: Siapakah akan naik ke sorga?”, yaitu:
menentang kehendak-Nya?” 20 Siapakah kamu, hai manuuntuk membawa Yesus turun, 7 atau: ”Siapakah akan tusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibenrun ke jurang maut?”, yaitu: untuk membawa Kristus
tuk berkata kepada yang membentuknya: ”Mengapakah
naik dari antara orang mati. 8 Tetapi apakah katanya?
engkau membentuk aku demikian?” 21 Apakah tukang perIni: ”Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam muluiuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, untuk memtmu dan di dalam hatimu.” Itulah firman iman, yang kami
buat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai
beritakan. 9 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu,
guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipabahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu,
kai guna tujuan yang biasa? 22 Jadi, kalau untuk menunbahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang
jukkan murka-Nya dan menyatakan kuasa-Nya, Allah memati, maka kamu akan diselamatkan. 10 Karena dengan
naruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaanhati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut
Nya, yang telah disiapkan untuk kebinasaan-- 23 justru unorang mengaku dan diselamatkan. 11 Karena Kitab Suci
tuk menyatakan kekayaan kemuliaan-Nya atas benda-benda
berkata: ”Barangsiapa yang percaya kepada Dia, tidak
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akan dipermalukan.” 12 Sebab tidak ada perbedaan antara
orang Yahudi dan orang Yunani. Karena, Allah yang satu
itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang
yang berseru kepada-Nya. 13 Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. 14 Tetapi
bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya, jika mereka
tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang
Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakan-Nya? 15 Dan bagaimana mereka dapat memberitakan-Nya, jika mereka tidak diutus?
Seperti ada tertulis: ”Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik!” 16 Tetapi tidak semua
orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata: ”Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan
kami?” 17 Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. 18 Tetapi aku bertanya: Adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah
mendengarnya: ”Suara mereka sampai ke seluruh dunia,
dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi.” 19 Tetapi
aku bertanya: Adakah Israel menanggapnya? Pertamatama Musa berkata: ”Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan
amarahmu terhadap bangsa yang bebal.” 20 Dan dengan berani Yesaya mengatakan: ”Aku telah berkenan ditemukan
mereka yang tidak mencari Aku, Aku telah menampakkan
diri kepada mereka yang tidak menanyakan Aku.” 21 Tetapi
tentang Israel ia berkata: ”Sepanjang hari Aku telah mengulurkan tangan-Ku kepada bangsa yang tidak taat dan
yang membantah.”
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Maka aku bertanya: Adakah Allah mungkin telah
menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak! Karena aku sendiripun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku
Benyamin. 2 Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilihNya. Ataukah kamu tidak tahu, apa yang dikatakan Kitab Suci tentang Elia, waktu ia mengadukan Israel kepada Allah: 3 ”Tuhan, nabi-nabi-Mu telah mereka bunuh,
mezbah-mezbah-Mu telah mereka runtuhkan; hanya aku
seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku.” 4 Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? ”Aku masih meninggalkan tujuh ribu orang bagi-Ku,
yang tidak pernah sujud menyembah Baal.” 5 Demikian
juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia. 6 Tetapi jika hal itu terjadi karena
kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab
jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi
kasih karunia. 7 Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih
telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah
tegar hatinya, 8 seperti ada tertulis: ”Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada
hari sekarang ini.” 9 Dan Daud berkata: ”Biarlah jamuan
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mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. 10 Dan biarlah mata mereka menjadi
gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk.” 11 Maka aku
bertanya: Adakah mereka tersandung dan harus jatuh?
Sekali-kali tidak! Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya
membuat mereka cemburu. 12 Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka
kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. 13 Aku berkata kepada kamu, hai
bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah
rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, 14 yaitu kalau-kalau
aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum
sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. 15 Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan
mereka mempunyai arti lain dari pada hidup dari antara
orang mati? 16 Jikalau roti sulung adalah kudus, maka
seluruh adonan juga kudus, dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. 17 Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut
mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, 18 janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang
itu! Jikalau kamu bermegah, ingatlah, bahwa bukan kamu
yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. 19 Mungkin kamu akan berkata: ada cabangcabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. 20 Baiklah! Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak
karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah!
21
Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang
asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. 22 Sebab
itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasanNya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh,
tetapi atas kamu kemurahan-Nya, yaitu jika kamu tetap
dalam kemurahan-Nya; jika tidak, kamupun akan dipotong juga. 23 Tetapi merekapun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka
kembali. 24 Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri.
25
Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini: Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. 26 Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis: ”Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari pada Ya-
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kub. 27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, apabila
Aku menghapuskan dosa mereka.” 28 Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek
moyang. 29 Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan
panggilan-Nya. 30 Sebab sama seperti kamu dahulu tidak
taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh
ketidaktaatan mereka, 31 demikian juga mereka sekarang
tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. 32 Sebab Allah
telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka
semua. 33 O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan
pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki keputusankeputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya!
34
Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau
siapakah yang pernah menjadi penasihat-Nya? 35 Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada-Nya, sehingga Ia harus menggantikannya? 36 Sebab segala sesuatu
adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!

saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului
dalam memberi hormat. 11 Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah
Tuhan. 12 Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa! 13 Bantulah
dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan! 14 Berkatilah
siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk! 15 Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita,
dan menangislah dengan orang yang menangis! 16 Hendaklah
kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama; janganlah
kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai! 17 Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan; lakukanlah apa yang baik
bagi semua orang! 18 Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang! 19 Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah
kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat
kepada murka Allah, sebab ada tertulis: Pembalasan itu
adalah hak-Ku. Akulah yang akan menuntut pembalasan,
firman Tuhan. 20 Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia
makan; jika ia haus, berilah dia minum! Dengan berbuat
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah
demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya.
aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan 21
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahtubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus
kanlah kejahatan dengan kebaikan!
dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu
yang sejati. 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, seTiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang
hingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak beraapa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sem- sal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, dipurna. 3 Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan tetapkan oleh Allah. 2 Sebab itu barangsiapa melawan pekepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu: merintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang meJanganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari lakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya.
pada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu 3 Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut keberpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menu- pada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah
rut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbumasing-masing. 4 Sebab sama seperti pada satu tubuh kita atlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari
mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota padanya. 4 Karena pemerintah adalah hamba Allah unitu mempunyai tugas yang sama, 5 demikian juga kita, wa- tuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, talaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus; tetapi kutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah mekita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap nyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah unyang lain. 6 Demikianlah kita mempunyai karunia yang tuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat
berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan jahat. 5 Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan
kepada kita: Jika karunia itu adalah untuk bernubuat ba- saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh kaiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. 7 Jika rena suara hati kita. 6 Itulah juga sebabnya maka kamu
karunia untuk melayani, baiklah kita melayani; jika karu- membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu
nia untuk mengajar, baiklah kita mengajar; 8 jika karunia adalah pelayan-pelayan Allah. 7 Bayarlah kepada semua
untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang
membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya de- yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berngan hati yang ikhlas; siapa yang memberi pimpinan, hen- hak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak
daklah ia melakukannya dengan rajin; siapa yang menun- menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan su- hak menerima hormat. 8 Janganlah kamu berhutang apakacita. 9 Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling
yang jahat dan lakukanlah yang baik. 10 Hendaklah kamu mengasihi. Sebab barangsiapa mengasihi sesamanya ma-
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nusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. 9 Karena firman:
jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga, sudah
tersimpul dalam firman ini, yaitu: Kasihilah sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri! 10 Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. 11 Hal ini harus kamu lakukan,
karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu
bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari
tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi
kita dari pada waktu kita menjadi percaya. 12 Hari sudah
jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita
menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang! 13 Marilah kita hidup
dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta
pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa
nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. 14 Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.

orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab
tentang dirinya sendiri kepada Allah. 13 Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi! Tetapi lebih baik kamu
menganut pandangan ini: Jangan kita membuat saudara
kita jatuh atau tersandung! 14 Aku tahu dan yakin dalam
Tuhan Yesus, bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan, bahwa
sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis.
15
Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena
sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup
lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. 16 Apa yang baik, yang kamu
miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. 17 Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi
soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh
Kudus. 18 Karena barangsiapa melayani Kristus dengan
cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. 19 Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling
membangun. 20 Janganlah engkau merusakkan pekerjaan
Allah oleh karena makanan! Segala sesuatu adalah suci, teTerimalah orang yang lemah imannya tanpa memtapi celakalah orang, jika oleh makanannya orang lain terpercakapkan pendapatnya. 2 Yang seorang yakin, bahwa
sandung! 21 Baiklah engkau jangan makan daging atau miia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang
num anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan
lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. 3 Siapa
untuk saudaramu. 22 Berpeganglah pada keyakinan yang
yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan,
engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah.
dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang
Berbahagialah dia, yang tidak menghukum dirinya senyang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. 4 Siapakah
diri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? En- 23
Tetapi barangsiapa yang bimbang, kalau ia makan, ia tetahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tulah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan
annya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan
iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman,
berkuasa menjaga dia terus berdiri. 5 Yang seorang mengadalah dosa.
anggap hari yang satu lebih penting dari pada hari yang
lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja.
Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya
Kita, yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang
sendiri. 6 Siapa yang berpegang pada suatu hari yang ter- yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita
tentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, sendiri. 2 Setiap orang di antara kita harus mencari keseia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syu- nangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunkur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukan- nya. 3 Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan-Nya
nya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada sendiri, tetapi seperti ada tertulis: ”Kata-kata cercaan meAllah. 7 Sebab tidak ada seorangpun di antara kita yang reka, yang mencerca Engkau, telah mengenai aku.” 4 Sebab
hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorangpun segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk menyang mati untuk dirinya sendiri. 8 Sebab jika kita hidup, jadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada
kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati un- pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari Kitab
tuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Suci. 5 Semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan
Tuhan. 9 Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sekembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang suai dengan kehendak Kristus Yesus, 6 sehingga dengan
mati, maupun atas orang-orang hidup. 10 Tetapi engkau, satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan
mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau meng- Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. 7 Sebab itu terimalah
apakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah meharus menghadap takhta pengadilan Allah. 11 Karena ada nerima kita, untuk kemuliaan Allah. 8 Yang aku maktertulis: ”Demi Aku hidup, demikianlah firman Tuhan, se- sudkan ialah, bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus
mua orang akan bertekuk lutut di hadapan-Ku dan se- telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengmua orang akan memuliakan Allah.” 12 Demikianlah setiap okohkan janji yang telah diberikan-Nya kepada nenek mo-
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yang kita, 9 dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis: ”Sebab itu aku akan memuliakan Engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur
bagi nama-Mu.” 10 Dan selanjutnya: ”Bersukacitalah, hai
bangsa-bangsa, dengan umat-Nya.” 11 Dan lagi: ”Pujilah
Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala
suku bangsa memuji Dia.” 12 Dan selanjutnya kata Yesaya:
”Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepada-Nyalah
bangsa-bangsa akan menaruh harapan.” 13 Semoga Allah,
sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh
kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. 14 Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin
tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. 15 Namun, karena kasih karunia
yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana
sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk
mengingatkan kamu, 16 yaitu bahwa aku boleh menjadi
pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi
dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsabangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai
persembahan yang berkenan kepada-Nya, yang disucikan
oleh Roh Kudus. 17 Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. 18 Sebab aku tidak
akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan,
oleh perkataan dan perbuatan, 19 oleh kuasa tanda-tanda
dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum
aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. 20 Dan
dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat,
di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku
jangan membangun di atas dasar, yang telah diletakkan
orang lain, 21 tetapi sesuai dengan yang ada tertulis: ”Mereka, yang belum pernah menerima berita tentang Dia,
akan melihat Dia, dan mereka, yang tidak pernah mendengarnya, akan mengertinya.” 22 Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. 23 Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di
daerah ini dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, 24 aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan
aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan
dengan kamu. 25 Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. 26 Sebab Makedonia dan Akhaya
telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang ku-

dus di Yerusalem. 27 Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab,
jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta
rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa
lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. 28 Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota
kamu. 29 Dan aku tahu, bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. 30 Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi
kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, 31 supaya aku terpelihara dari orangorang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku
untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang
kudus di sana, 32 agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersamasama dengan kamu. 33 Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian! Amin.
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Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari
kita yang melayani jemaat di Kengkrea, 2 supaya kamu
menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya
bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. 3 Sampaikan salam kepada Priskila dan Akwila, temanteman sekerjaku dalam Kristus Yesus. 4 Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka
bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua
jemaat bukan Yahudi. 5 Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. 6 Salam kepada Maria, yang telah bekerja
keras untuk kamu. 7 Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang
terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi
Kristen sebelum aku. 8 Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. 9 Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakhis, yang
kukasihi. 10 Salam kepada Apeles, yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka, yang termasuk isi
rumah Aristobulus. 11 Salam kepada Herodion, temanku
sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus, yang ada dalam Tuhan. 12 Salam kepada
Trifena dan Trifosa, yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis, yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. 13 Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah
juga ibu. 14 Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas dan saudara-saudara yang bersama-sama
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dengan mereka. 15 Salam kepada Filologus, dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga
kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. 16 Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. 17 Tetapi aku
menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan
dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka! 18 Sebab orangorang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi
melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis
mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. 19 Kabar
tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin
supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik, dan bersih
terhadap apa yang jahat. 20 Semoga Allah, sumber damai
sejahtera, segera akan menghancurkan Iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu!
21
Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan
dari Lukius, Yason dan Sosipater, teman-temanku sebangsa.
22
Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu
aku, yang menulis surat ini. 23 Salam kepada kamu dari
Gayus, yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada
seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Kwartus, saudara kita. 24 (Kasih
karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian! Amin.) 25 Bagi Dia, yang berkuasa menguatkan
kamu, --menurut Injil yang kumasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan
rahasia, yang didiamkan berabad-abad lamanya, 26 tetapi
yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab
para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman-- 27 bagi Dia, satu-satunya Allah
yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus: segala kemuliaan
sampai selama-lamanya! Amin.

45. ROMA

1 Korintus

1Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil men-

Kristus jangan menjadi sia-sia. 18 Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang
akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 19 Karena ada tertulis:
”Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat
dan kearifan orang-orang bijak akan Kulenyapkan.” 20 Di
manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? 21 Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak
mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. 22 Orang-orang Yahudi menghendaki tanda
dan orang-orang Yunani mencari hikmat, 23 tetapi kami
memberitakan Kristus yang disalibkan: untuk orang-orang
Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan
Yahudi suatu kebodohan, 24 tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, maupun orang bukan Yahudi,
Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 25 Sebab
yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari pada
manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari pada
manusia. 26 Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu, ketika kamu dipanggil: menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang
yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang.
27
Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk
memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang
kuat, 28 dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi
dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, 29 supaya
jangan ada seorang manusiapun yang memegahkan diri di
hadapan Allah. 30 Tetapi oleh Dia kamu berada dalam
Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi
kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus
kita. 31 Karena itu seperti ada tertulis: ”Barangsiapa yang
bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan.”

jadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita,
2
kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi
orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat,
yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. 3 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus
Kristus menyertai kamu. 4 Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah
yang dianugerahkan-Nya kepada kamu dalam Kristus Yesus. 5 Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam
segala hal: dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, 6 sesuai dengan kesaksian tentang Kristus, yang telah diteguhkan di antara kamu. 7 Demikianlah
kamu tidak kekurangan dalam suatu karuniapun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. 8 Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan
kita Yesus Kristus. 9 Allah, yang memanggil kamu kepada
persekutuan dengan Anak-Nya Yesus Kristus, Tuhan kita,
adalah setia. 10 Tetapi aku menasihatkan kamu, saudarasaudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya
kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara
kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 11 Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Kloe tentang
kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. 12 Yang
aku maksudkan ialah, bahwa kamu masing-masing berkata: Aku dari golongan Paulus. Atau aku dari golongan
Apolos. Atau aku dari golongan Kefas. Atau aku dari
golongan Kristus. 13 Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu
dibaptis dalam nama Paulus? 14 Aku mengucap syukur
bahwa tidak ada seorangpun juga di antara kamu yang
aku baptis selain Krispus dan Gayus, 15 sehingga tidak ada
orang yang dapat mengatakan, bahwa kamu dibaptis dalam namaku. 16 Juga keluarga Stefanus aku yang memDemikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudarabaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada
lagi orang yang aku baptis. 17 Sebab Kristus mengutus aku saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah
bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil; atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah
dan itupun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib kepada kamu. 2 Sebab aku telah memutuskan untuk tidak
mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus,
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yaitu Dia yang disalibkan. 3 Aku juga telah datang kepa- kah hal itu menunjukkan, bahwa kamu manusia duniawi
damu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gen- yang bukan rohani? 5 Jadi, apakah Apolos? Apakah Patar. 4 Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak ku- ulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu mensampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, te- jadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan
tapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, 5 supaya iman Tuhan kepadanya. 6 Aku menanam, Apolos menyiram, tekamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada tapi Allah yang memberi pertumbuhan. 7 Karena itu yang
kekuatan Allah. 6 Sungguhpun demikian kami memberi- penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram,
takan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, ya- melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. 8 Baik yang
itu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari menanam maupun yang menyiram adalah sama; dan masingpenguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaanakan ditiadakan. 7 Tetapi yang kami beritakan ialah hik- nya sendiri. 9 Karena kami adalah kawan sekerja Allah;
mat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum du- kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 10 Sesuai denia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. ngan kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku,
8
Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, se- aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah melebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak takkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya.
menyalibkan Tuhan yang mulia. 9 Tetapi seperti ada tertu- Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, bagaimana
lis: ”Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak ia harus membangun di atasnya. 11 Karena tidak ada seorapernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah tim- ngpun yang dapat meletakkan dasar lain dari pada dasar
bul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 12 Entahkah
untuk mereka yang mengasihi Dia.” 10 Karena kepada kita orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak,
Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyeli- batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, 13 sekali
diki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi da- kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Kalam diri Allah. 11 Siapa gerangan di antara manusia yang rena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan namtahu, apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh pak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing
manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula- orang akan diuji oleh api itu. 14 Jika pekerjaan yang dibalah tidak ada orang yang tahu, apa yang terdapat di da- ngun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. 15 Jika
lam diri Allah selain Roh Allah. 12 Kita tidak menerima pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi
roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api.
tahu, apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 13 Dan 16 Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan
karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 17 Jika ada orang
yang mempunyai Roh, kami berkata-kata tentang karunia- yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan memkarunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan ke- binasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait
pada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. 14 Tetapi Allah itu ialah kamu. 18 Janganlah ada orang yang menipu
manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka
Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan; dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi
dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya da- bodoh, supaya ia berhikmat. 19 Karena hikmat dunia ini
pat dinilai secara rohani. 15 Tetapi manusia rohani menilai adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis: ”Ia yang
segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya.” 20 Dan
lain. 16 Sebab: ”Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, di tempat lain: ”Tuhan mengetahui rancangan-rancangan
sehingga ia dapat menasihati Dia?” Tetapi kami memiliki orang berhikmat; sesungguhnya semuanya sia-sia belaka.”
21
pikiran Kristus.
Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu:
22
baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup,
Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat
maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang
berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, teakan datang. Semuanya kamu punya. 23 Tetapi kamu adatapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa
lah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah.
dalam Kristus. 2 Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat meneDemikianlah hendaknya orang memandang kami: serimanya. Dan sekarangpun kamu belum dapat menerimanya. 3 Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab, bagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan
jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan bukan- rahasia Allah. 2 Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan
kah hal itu menunjukkan, bahwa kamu manusia duniawi yang demikian ialah, bahwa mereka ternyata dapat diperdan bahwa kamu hidup secara manusiawi? 4 Karena jika cayai. 3 Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku diyang seorang berkata: ”Aku dari golongan Paulus,” dan hakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia.
yang lain berkata: ”Aku dari golongan Apolos,” bukan- Malahan diriku sendiripun tidak kuhakimi. 4 Sebab me-
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mang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena
itulah aku dibenarkan. Dia, yang menghakimi aku, ialah Tuhan. 5 Karena itu, janganlah menghakimi sebelum
waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi, juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan
Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian
dari Allah. 6 Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan
pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan: ”Jangan melampaui yang ada tertulis”, supaya
jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri
dengan jalan mengutamakan yang satu dari pada yang
lain. 7 Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu
penting? Dan apakah yang engkau punyai, yang tidak
engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya,
mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau
tidak menerimanya? 8 Kamu telah kenyang, kamu telah
menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah,
alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kamipun turut menjadi raja dengan kamu. 9 Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah,
sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman
mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi
malaikat-malaikat dan bagi manusia. 10 Kami bodoh oleh
karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina.
11
Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara, 12 kami melakukan pekerjaan
tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati; kalau kami dianiaya, kami sabar; 13 kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah; kami telah
menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran
dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. 14 Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegor kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. 15 Sebab
sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam
Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena
akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu
oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. 16 Sebab itu aku
menasihatkan kamu: turutilah teladanku! 17 Justru itulah
sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia
akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana
dalam setiap jemaat. 18 Tetapi ada beberapa orang yang
menjadi sombong, karena mereka menyangka, bahwa aku
tidak akan datang lagi kepadamu. 19 Tetapi aku akan
segera datang kepadamu, kalau Tuhan menghendakinya.
Maka aku akan tahu, bukan tentang perkataan orangorang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka.
20
Sebab Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. 21 Apakah yang kamu kehendaki? Harus-

kah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan
kasih dan dengan hati yang lemah lembut?

5

Memang orang mendengar, bahwa ada percabulan di
antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti
yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa
yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang
hidup dengan isteri ayahnya. 2 Sekalipun demikian kamu
sombong. Tidakkah lebih patut kamu berdukacita dan
menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengahtengah kamu? 3 Sebab aku, sekalipun secara badani tidak
hadir, tetapi secara rohani hadir, aku--sama seperti aku
hadir--telah menjatuhkan hukuman atas dia, yang telah
melakukan hal yang semacam itu. 4 Bilamana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan
kuasa Yesus, Tuhan kita, 5 orang itu harus kita serahkan
dalam nama Tuhan Yesus kepada Iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. 6 Kemegahan
tidak baik. Tidak tahukah kamu, bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan? 7 Buanglah ragi yang lama itu,
supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga
telah disembelih, yaitu Kristus. 8 Karena itu marilah kita
berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti
yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. 9 Dalam
suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan
bergaul dengan orang-orang cabul. 10 Yang aku maksudkan
bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari
dunia ini atau dengan semua orang kikir dan penipu atau
dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian
kamu harus meninggalkan dunia ini. 11 Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul
dengan orang, yang sekalipun menyebut dirinya saudara,
adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah,
pemabuk atau penipu; dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. 12 Sebab
dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka, yang
berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? 13 Mereka yang
berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang
yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu.

6

Apakah ada seorang di antara kamu, yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orangorang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? 2 Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup
untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? 3 Tidak
tahukah kamu, bahwa kita akan menghakimi malaikatmalaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. 4 Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan
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urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat? 5 Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak
adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya?
6
Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap
saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? 7 Adanya saja perkara di antara kamu yang
seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan
bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita
ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? 8 Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan
dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu
kamu buat terhadap saudara-saudaramu. 9 Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak
akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah? Janganlah
sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah,
banci, orang pemburit, 10 pencuri, orang kikir, pemabuk,
pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. 11 Dan beberapa orang di antara
kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh
Allah kita. 12 Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan
semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi
aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 13 Makanan adalah untuk perut dan perut untuk
makanan: tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah.
Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. 14 Allah, yang membangkitkan Tuhan, akan membangkitkan kita juga oleh
kuasa-Nya. 15 Tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus
untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak! 16 Atau tidak tahukah kamu, bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab, demikianlah kata nas: ”Keduanya akan menjadi satu daging.” 17 Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia.
18
Jauhkanlah dirimu dari percabulan! Setiap dosa lain
yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi
orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. 19 Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu
adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh
Kudus yang kamu peroleh dari Allah, --dan bahwa kamu
bukan milik kamu sendiri? 20 Sebab kamu telah dibeli
dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah
Allah dengan tubuhmu!

7

Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki, kalau ia tidak kawin,
2
tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap lakilaki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan
mempunyai suaminya sendiri. 3 Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, demikian pula isteri
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terhadap suaminya. 4 Isteri tidak berkuasa atas tubuhnya
sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi isterinya. 5 Janganlah
kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu
kembali hidup bersama-sama, supaya Iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. 6 Hal
ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. 7 Namun demikian alangkah baiknya, kalau semua orang seperti aku; tetapi setiap orang menerima dari Allah karunianya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. 8 Tetapi kepada orangorang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. 9 Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai
diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin dari
pada hangus karena hawa nafsu. 10 Kepada orang-orang
yang telah kawin aku--tidak, bukan aku, tetapi Tuhan-perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya. 11 Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya. 12 Kepada
orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan: kalau ada
seorang saudara beristerikan seorang yang tidak beriman
dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia,
janganlah saudara itu menceraikan dia. 13 Dan kalau ada
seorang isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman
dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. 14 Karena suami yang
tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang
tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata
tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar,
tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. 15 Tetapi
kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah
ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari
tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup
dalam damai sejahtera. 16 Sebab bagaimanakah engkau
mengetahui, hai isteri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan
isterimu? 17 Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap
hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan
dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah
ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. 18 Kalau
seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia
berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau
seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. 19 Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukumhukum Allah. 20 Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan, seperti waktu ia dipanggil Allah. 21 Adakah engkau
hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa! Tetapi
jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan,
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pergunakanlah kesempatan itu. 22 Sebab seorang hamba dengan gadisnya, ia berbuat baik. 38 Jadi orang yang kayang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanan-Nya, adalah win dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak
orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. 39 Isteri terikat
yang dipanggil Kristus, adalah hamba-Nya. 23 Kamu telah selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal,
dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janga- ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinlah kamu menjadi hamba manusia. 24 Saudara-saudara, nya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. 40 Tetapi
hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam menurut pendapatku, ia lebih berbahagia, kalau ia tetap
keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. 25 Sekarang ten- tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat, bahwa
tang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat per- aku juga mempunyai Roh Allah.
intah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang
Tentang daging persembahan berhala kita tahu: ”kita
diterimanya dari Allah. 26 Aku berpendapat, bahwa, meng- semua mempunyai pengetahuan.” Pengetahuan yang deingat waktu darurat sekarang, adalah baik bagi manusia mikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih
untuk tetap dalam keadaannya. 27 Adakah engkau teri- membangun. 2 Jika ada seorang menyangka, bahwa ia
kat pada seorang perempuan? Janganlah engkau meng- mempunyai sesuatu ”pengetahuan”, maka ia belum juga
usahakan perceraian! Adakah engkau tidak terikat pada mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapaiseorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang! nya. 3 Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh
28
Tetapi, kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan Allah. 4 Tentang hal makan daging persembahan berhala
kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi kita tahu: ”tidak ada berhala di dunia dan tidak ada
orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan ba- Allah lain dari pada Allah yang esa.” 5 Sebab sungguhpun
dani dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan ada apa yang disebut ”allah”, baik di sorga, maupun di
itu. 29 Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu: bumi--dan memang benar ada banyak ”allah” dan banyak
waktu telah singkat! Karena itu dalam waktu yang masih ”tuhan” yang demikian-- 6 namun bagi kita hanya ada satu
sisa ini orang-orang yang beristeri harus berlaku seolah- Allah saja, yaitu Bapa, yang dari pada-Nya berasal seolah mereka tidak beristeri; 30 dan orang-orang yang me- gala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu
nangis seolah-olah tidak menangis; dan orang-orang yang Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh-Nya segala
bergembira seolah-olah tidak bergembira; dan orang-orang sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup.
yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang me- 7 Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan
reka beli; 31 pendeknya orang-orang yang mempergunakan itu. Ada orang, yang karena masih terus terikat pada
barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mem- berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal seka- bahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lerang akan berlalu. 32 Aku ingin, supaya kamu hidup tanpa mah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. 8 ”Makanan
kekuatiran. Orang yang tidak beristeri memusatkan perha- tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak
tiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan rugi apa-apa, kalau tidak kita makan dan kita tidak unkepadanya. 33 Orang yang beristeri memusatkan perhati- tung apa-apa, kalau kita makan.” 9 Tetapi jagalah, supaya
annya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menye- kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi menangkan isterinya, 34 dan dengan demikian perhatiannya reka yang lemah. 10 Karena apabila orang melihat engkau
terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak- yang mempunyai ”pengetahuan”, sedang duduk makan di
anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuTuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi per- raninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan
empuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada berhala? 11 Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaperkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan su- itu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menaminya. 35 Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan jadi binasa karena ”pengetahuan” mu. 12 Jika engkau sekamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu da- cara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan
lam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu me- melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada halakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan kekatnya berdosa terhadap Kristus. 13 Karena itu apabila
tanpa gangguan. 36 Tetapi jikalau seorang menyangka, bahwamakanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku
ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi,
telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa, bahwa supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudamereka harus kawin, baiklah mereka kawin, kalau ia meng- raku.
hendakinya. Hal itu bukan dosa. 37 Tetapi kalau ada seorang, yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benarBukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bubenar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kekankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah
mauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin
kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? 2 Sekalipun

8

9
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bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku
adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. 3 Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. 4 Tidakkah kami mempunyai
hak untuk makan dan minum? 5 Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang isteri Kristen, dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul
lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? 6 Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai
hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? 7 Siapakah
yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak
memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan
kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu?
8
Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia
saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? 9 Sebab dalam hukum Musa ada tertulis: ”Janganlah
engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik!”
Lembukah yang Allah perhatikan? 10 Atau kitakah yang
Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu
pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. 11 Jadi, jika kami telah menaburkan benih
rohani bagi kamu, berlebih-lebihank kalau kami menuai
hasil duniawi dari pada kamu? 12 Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu dari pada kamu,
bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi
kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan
rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. 13 Tidak tahukah kamu, bahwa mereka yang melayani dalam tempat
kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu
dan bahwa mereka yang melayani mezbah, mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? 14 Demikian pula Tuhan
telah menetapkan, bahwa mereka yang memberitakan Injil, harus hidup dari pemberitaan Injil itu. 15 Tetapi aku
tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu.
Aku tidak menulis semuanya ini, supaya akupun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati dari
pada...! Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan
siapapun juga! 16 Karena jika aku memberitakan Injil,
aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, jika
aku tidak memberitakan Injil. 17 Kalau andaikata aku
melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku
berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu
adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. 18 Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini: bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah,
dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. 19 Sungguhpun aku bebas terhadap semua
orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang,
supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang.
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20

Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang
Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi.
Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku
menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum
Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 21 Bagi orang-orang yang
tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti
orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku
hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat.
22
Bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang
yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka
yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segalagalanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. 23 Segala sesuatu ini aku
lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. 24 Tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya
satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah
begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya! 25 Tiap-tiap
orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan,
menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.
26
Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan
petinju yang sembarangan saja memukul. 27 Tetapi aku
melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku
sendiri ditolak.

10

Aku mau, supaya kamu mengetahui, saudara-saudara,
bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi
laut. 2 Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. 3 Mereka semua makan makanan rohani yang sama 4 dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan
batu karang itu ialah Kristus. 5 Tetapi sungguhpun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar
dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun.
6
Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk
memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan
hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, 7 dan
supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti
ada tertulis: ”Maka duduklah bangsa itu untuk makan
dan minum; kemudian bangunlah mereka dan bersukaria.”
8
Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada
satu hari telah tewas dua puluh tiga ribu orang. 9 Dan
janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan
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oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati
dipagut ular. 10 Dan janganlah bersungut-sungut, seperti
yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga
mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11 Semuanya ini
telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu,
di mana zaman akhir telah tiba. 12 Sebab itu siapa yang
menyangka, bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia
jangan jatuh! 13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami
ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 14 Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala! 15 Aku berbicara kepadamu
sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah
sendiri apa yang aku katakan! 16 Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah
persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang
kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh
Kristus? 17 Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun
banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat
bagian dalam roti yang satu itu. 18 Perhatikanlah bangsa
Israel menurut daging: bukankah mereka yang makan apa
yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan
mezbah? 19 Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan
itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau
bahwa berhala adalah sesuatu? 20 Bukan! Apa yang kumaksudkan ialah, bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan
aku tidak mau, bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh
jahat. 21 Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan
dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat
mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. 22 Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat dari
pada Dia? 23 ”Segala sesuatu diperbolehkan.” Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. ”Segala sesuatu diperbolehkan.” Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. 24 Jangan seorangpun yang mencari keuntungannya
sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 25 Kamu boleh makan segala sesuatu
yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. 26 Karena:
”bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan.” 27 Kalau
kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya,
dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang
dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan
karena keberatan-keberatan hati nurani. 28 Tetapi kalau seorang berkata kepadamu: ”Itu persembahan berhala!” janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan
hati nurani. 29 Yang aku maksudkan dengan keberatan-

keberatan bukanlah keberatan-keberata hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu.
Mungkin ada orang yang berkata: ”Mengapa kebebasanku
harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang
lain? 30 Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang
aku karena makanan, yang atasnya aku mengucap syukur?” 31 Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 32 Janganlah
kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun Jemaat Allah. 33 Sama
seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang
dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi
untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh
selamat.

11

Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi
pengikut Kristus. 2 Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan
teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu.
3
Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala
dari perempuan ialah laki-laki dan Kepala dari Kristus
ialah Allah. 4 Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, menghina kepalanya.
5
Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat
dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya,
sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya.
6
Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya,
maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi
jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi
kepalanya. 7 Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya: ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. 8 Sebab
laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan
berasal dari laki-laki. 9 Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena lakilaki. 10 Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. 11 Namun
demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa lakilaki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. 12 Sebab
sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian
pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan; dan segala sesuatu berasal dari Allah. 13 Pertimbangkanlah sendiri: Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala
yang tidak bertudung? 14 Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu, bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki,
jika ia berambut panjang, 15 tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan, jika ia berambut panjang? Sebab
rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. 16 Tetapi jika ada orang yang mau membantah,
kami maupun Jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebi-
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asaan yang demikian. 17 Dalam peraturan-peraturan yang
berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuanpertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. 18 Sebab pertama-tama aku mendengar, bahwa apabila kamu berkumpul sebagai Jemaat,
ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. 19 Sebab di antara kamu harus ada
perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu
yang tahan uji. 20 Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. 21 Sebab
pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang
lain mabuk. 22 Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan Jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang
tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak
memuji. 23 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus,
pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti 24 dan
sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya; Ia memecahmecahkannya dan berkata: ”Inilah tubuh-Ku, yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan
akan Aku!” 25 Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah
makan, lalu berkata: ”Cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darah-Ku; perbuatlah ini, setiap
kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku!”
26
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia
datang. 27 Jadi barangsiapa dengan cara yang tidak layak
makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap
tubuh dan darah Tuhan. 28 Karena itu hendaklah tiaptiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia
makan roti dan minum dari cawan itu. 29 Karena barangsiapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia
mendatangkan hukuman atas dirinya. 30 Sebab itu banyak
di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit
yang meninggal. 31 Kalau kita menguji diri kita sendiri,
hukuman tidak menimpa kita. 32 Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, supaya kita tidak
akan dihukum bersama-sama dengan dunia. 33 Karena itu,
saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan,
nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. 34 Kalau ada
orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya,
supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal
yang lain akan kuatur, kalau aku datang.

12

Sekarang tentang karunia-karunia Roh. Aku mau,
saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya.
2
Kamu tahu, bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhalaberhala yang bisu. 3 Karena itu aku mau meyakinkan
kamu, bahwa tidak ada seorangpun yang berkata-kata oleh
Roh Allah, dapat berkata: ”Terkutuklah Yesus!” dan ti-
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dak ada seorangpun, yang dapat mengaku: ”Yesus adalah Tuhan”, selain oleh Roh Kudus. 4 Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. 5 Dan ada rupa-rupa pelayanan,
tetapi satu Tuhan. 6 Dan ada berbagai-bagai perbuatan
ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 7 Tetapi kepada tiap-tiap orang
dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama.
8
Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain
Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan
pengetahuan. 9 Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. 10 Kepada yang seorang Roh
memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat,
dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk
membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan
bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 11 Tetapi semuanya
ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang
memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendaki-Nya. 12 Karena sama seperti
tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. 13 Sebab dalam satu Roh kita
semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik
budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi
satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu Roh.
14
Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. 15 Andaikata kaki berkata: ”Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh”, jadi
benarkah ia tidak termasuk tubuh? 16 Dan andaikata telinga berkata: ”Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh”, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh?
17
Andaikata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah
pendengaran? Andaikata seluruhnya adalah telinga, di
manakah penciuman? 18 Tetapi Allah telah memberikan
kepada anggota, masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendaki-Nya. 19 Andaikata
semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? 20 Memang
ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. 21 Jadi mata
tidak dapat berkata kepada tangan: ”Aku tidak membutuhkan engkau.” Dan kepala tidak dapat berkata kepada
kaki: ”Aku tidak membutuhkan engkau.” 22 Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah,
yang paling dibutuhkan. 23 Dan kepada anggota-anggota
tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap
anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. 24 Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggotaanggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita
begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak
mulia diberikan penghormatan khusus, 25 supaya jangan
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terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggotaanggota yang berbeda itu saling memperhatikan. 26 Karena
itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita; jika satu anggota dihormati, semua anggota turut
bersukacita. 27 Kamu semua adalah tubuh Kristus dan
kamu masing-masing adalah anggotanya. 28 Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam Jemaat: pertama
sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar.
Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani,
untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa
roh. 29 Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk
mengadakan mujizat, 30 atau untuk menyembuhkan, atau
untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? 31 Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi.
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Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia Roh, terutama karunia untuk bernubuat. 2 Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak
berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorangpun yang mengerti bahasanya; oleh
Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. 3 Tetapi siapa
yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. 4 Siapa yang berkatakata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun Jemaat. 5 Aku
suka, supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh,
tetapi lebih dari pada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga dari pada orang
yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang
itu juga menafsirkannya, sehingga Jemaat dapat dibangun.
6
Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan
berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu, jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan
Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran?
7
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua ba- Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi
hasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi--bagaimanakah
mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkuman- orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan sedang dan canang yang gemerincing. 2 Sekalipun aku mem- ruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan
8
punyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui se- bunyi yang berbeda? Atau, jika nafiri tidak mengelugala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan; dan se- arkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri
9
kalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memin- untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkatadahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, kata dengan bahasa roh: jika kamu tidak mempergunakan
aku sama sekali tidak berguna. 3 Dan sekalipun aku membagi-kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti
bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menye- apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu
10
Ada banyak--entah berapa banyakrahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mem- ucapkan di udara!
punyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. 4 Kasih-macam bahasa di dunia; sekalipun demikian tidak ada
itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak
11
Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa
memegahkan diri dan tidak sombong. 5 Ia tidak melakukan berarti.
yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sen- itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergu12
Demikian pula
diri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan nakannya dan dia orang asing bagiku.
orang lain. 6 Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, te- dengan kamu: Kamu memang berusaha untuk memperotapi karena kebenaran. 7 Ia menutupi segala sesuatu, per- leh karunia-karunia Roh, tetapi lebih dari pada itu hencaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar daklah kamu berusaha mempergunakannya untuk mem13
Karena itu siapa yang berkata-kata
menanggung segala sesuatu. 8 Kasih tidak berkesudahan; bangun Jemaat.
nubuat akan berakhir; bahasa roh akan berhenti; penge- dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya
14
Sebab
tahuan akan lenyap. 9 Sebab pengetahuan kita tidak leng- diberikan juga karunia untuk menafsirkannya.
10
kap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang
15
sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan le- berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apa11
nyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku,
kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpi- tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku; aku akan
kir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan me16
Sebab,
dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 12 Karena nyanyi dan memuji juga dengan akal budiku.
sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaisamar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan manakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat
muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sem- mengatakan ”amin” atas pengucapan syukurmu? Bukan17
Sebab
purna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, kah ia tidak tahu apa yang engkau katakan?
13
sekalipun
pengucapan
syukurmu
itu
sangat
baik,
tetapi
seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga
18
orang
lain
tidak
dibangun
olehnya.
Aku
mengucap
syuhal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang pakur
kepada
Allah,
bahwa
aku
berkata-kata
dengan
bahasa
ling besar di antaranya ialah kasih.
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roh lebih dari pada kamu semua. 19 Tetapi dalam pertemuan Jemaat aku lebih suka mengucapkan lima kata
yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga,
dari pada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. 20 Saudarasaudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang
dewasa dalam pemikiranmu! 21 Dalam hukum Taurat ada
tertulis: ”Oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain
dan oleh mulut orang-orang asing Aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan Aku, firman Tuhan.” 22 Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman,
tetapi untuk orang yang tidak beriman; sedangkan karunia
untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang
tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. 23 Jadi,
kalau seluruh Jemaat berkumpul bersama-sama dan tiaptiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan, bahwa kamu gila?
24
Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang
tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh
semua dan diselidiki oleh semua; 25 segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga
ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku: ”Sungguh,
Allah ada di tengah-tengah kamu.” 26 Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bilamana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu: yang
seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan
Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. 27 Jika ada yang berkata-kata
dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya
tiga orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang
lain untuk menafsirkannya. 28 Jika tidak ada orang yang
dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan Jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. 29 Tentang nabinabi--baiklah dua atau tiga orang di antaranya berkatakata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan.
30
Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat
penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri.
31
Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. 32 Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. 33 Sebab
Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. 34 Sama seperti dalam semua Jemaat orang-orang
kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam
pertemuan-pertemuan Jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan
diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. 35 Jika
mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan
bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan Jemaat.
36
Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau ha-
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nya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? 37 Jika
seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar, bahwa apa yang
kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. 38 Tetapi
jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. 39 Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat
dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan
bahasa roh. 40 Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur.
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Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan
kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang
kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri.
2
Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu-kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 3 Sebab
yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab
Suci, 4 bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan Kitab
Suci; 5 bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas
dan kemudian kepada kedua belas murid-Nya. 6 Sesudah
itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari lima ratus
saudara sekaligus; kebanyakan dari mereka masih hidup
sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. 7 Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. 8 Dan yang paling
akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku,
sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya.
9
Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul,
sebab aku telah menganiaya Jemaat Allah. 10 Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada
sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan-Nya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih
keras dari pada mereka semua; tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 11 Sebab
itu, baik aku, maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. 12 Jadi, bilamana kami beritakan, bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu
yang mengatakan, bahwa tidak ada kebangkitan orang
mati? 13 Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka
Kristus juga tidak dibangkitkan. 14 Tetapi andaikata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami
dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 15 Lebih dari pada
itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang
Dia kami katakan, bahwa Ia telah membangkitkan Kristus-padahal Ia tidak membangkitkan-Nya, kalau andaikata
benar, bahwa orang mati tidak dibangkitkan. 16 Sebab jika
benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17 Dan jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup
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dalam dosamu. 18 Demikianlah binasa juga orang-orang
yang mati dalam Kristus. 19 Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka
kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala
manusia. 20 Tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus telah
dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung
dari orang-orang yang telah meninggal. 21 Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian
juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang
manusia. 22 Karena sama seperti semua orang mati dalam
persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang
akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 23 Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya: Kristus
sebagai buah sulung; sesudah itu mereka yang menjadi
milik-Nya pada waktu kedatangan-Nya. 24 Kemudian tiba
kesudahannya, yaitu bilamana Ia menyerahkan Kerajaan
kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. 25 Karena Ia harus
memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuh-Nya di bawah kaki-Nya. 26 Musuh
yang terakhir, yang dibinasakan ialah maut. 27 Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan-Nya di bawah kaki-Nya.
Tetapi kalau dikatakan, bahwa ”segala sesuatu telah ditaklukkan”, maka teranglah, bahwa Ia sendiri yang telah
menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. 28 Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri
sebagai Anak akan menaklukkan diri-Nya di bawah Dia,
yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah-Nya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. 29 Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang
yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama
sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? 30 Dan kami
juga--mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke
dalam bahaya? 31 Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu
dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan, bahwa
hal ini benar. 32 Kalau hanya berdasarkan pertimbanganpertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan
binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku?
Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka ”marilah kita
makan dan minum, sebab besok kita mati”. 33 Janganlah
kamu sesat: Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan
yang baik. 34 Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan
berbuat dosa lagi! Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan, supaya kamu merasa malu.
35
Tetapi mungkin ada orang yang bertanya: ”Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah
mereka akan datang kembali?” 36 Hai orang bodoh! Apa
yang engkau sendiri taburkan, tidak akan tumbuh dan
hidup, kalau ia tidak mati dahulu. 37 Dan yang engkau
taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh,
tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum

atau biji lain. 38 Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikehendaki-Nya: Ia memberikan
kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. 39 Bukan semua
daging sama: daging manusia lain dari pada daging binatang, lain dari pada daging burung, lain dari pada daging
ikan. 40 Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain dari pada kemuliaan
tubuh duniawi. 41 Kemuliaan matahari lain dari pada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain dari pada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. 42 Demikianlah
pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan
dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan.
43
Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam
kekuatan. 44 Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang
dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. 45 Seperti ada tertulis: ”Manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang
hidup”, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. 46 Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang
rohaniah, tetapi yang alamiah; kemudian barulah datang
yang rohaniah. 47 Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga.
48
Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk sorgawi sama
dengan Dia yang berasal dari sorga. 49 Sama seperti kita
telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita
akan memakai rupa dari yang sorgawi. 50 Saudara-saudara,
inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam Kerajaan
Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 51 Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia: kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, 52 dalam sekejap
mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri
akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan
dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua
akan diubah. 53 Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini
harus mengenakan yang tidak dapat mati. 54 Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat
binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak
dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis: ”Maut telah ditelan dalam kemenangan. 55 Hai maut
di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?” 56 Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah
hukum Taurat. 57 Tetapi syukur kepada Allah, yang telah
memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus,
Tuhan kita. 58 Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam
persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.
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Tuhan, terkutuklah ia. Maranata! 23 Kasih karunia Tuhan
24
Kasihku menyertai kamu sekahendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk Yesus menyertai kamu.
2
lian
dalam
Kristus
Yesus.
yang kuberikan kepada Jemaat-jemaat di Galatia. Pada
hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masingmasing--sesuai dengan apa yang kamu peroleh--menyisihkan
sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan, kalau aku datang. 3 Sesudah
aku tiba, aku akan mengutus orang-orang, yang kamu
anggap layak, dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. 4 Kalau ternyata penting, bahwa
aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama
dengan aku. 5 Aku akan datang kepadamu, sesudah aku
melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. 6 Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong
aku untuk melanjutkan perjalananku. 7 Sebab sekarang
aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja.
Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika
diperkenankan Tuhan. 8 Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, 9 sebab di sini banyak
kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. 10 Jika
Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan, sama seperti aku. 11 Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah! Tetapi
tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku
di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan
saudara-saudara yang lain. 12 Tentang saudara Apolos: telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama
dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia
sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. 13 Berjaga-jagalah!
Berdirilah dengan teguh dalam iman! Bersikaplah sebagai
laki-laki! Dan tetap kuat! 14 Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih! 15 Ada suatu permintaan lagi kepadamu,
saudara-saudara. Kamu tahu, bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat
di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. 16 Karena itu taatilah
orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut
bekerja dan berjerih payah. 17 Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus dan Akhaikus, karena mereka
melengkapi apa yang masih kurang padamu; 18 karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orangorang yang demikian! 19 Salam kepadamu dari Jemaatjemaat di Asia Kecil. Akwila, Priskila dan Jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. 20 Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. 21 Dengan tanganku sendiri aku menulis ini: Salam dari Paulus. 22 Siapa yang tidak mengasihi

2 Korintus

1Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah menjadi rasul

pada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan.
Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Dan aku harap, mudah-mudahan kamu akan memahami14
jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di nya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan seseluruh Akhaya. 2 Kasih karunia dan damai sejahtera dari bagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus
Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan
15
Berdasarkan keyakinan ini aku
kamu. 3 Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kris- bermegah atas kamu.
pernah
merencanakan
untuk
mengunjungi kamu dahulu,
tus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber
4
supaya
kamu
boleh
menerima
kasih karunia untuk kedua
segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala
16
Kemudian
aku
mau
meneruskan perjalananku
kalinya.
penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur meke
Makedonia,
lalu
dari
Makedonia
kembali lagi kepada
reka, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan
kamu,
supaya
kamu
menolong
aku
dalam
perjalananku ke
dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah.
17
5
Yudea.
Jadi,
adakah
aku
bertindak
serampangan
dalam
Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpahmerencanakan
hal
ini?
Atau
adakah
aku
membuat
renlimpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh
6
canaku
itu
menurut
keinginanku
sendiri,
sehingga
padaku
Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika
18
Demi Allah yang
kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan kesela- serentak terdapat ”ya” dan ”tidak”?
setia,
janji
kami
kepada
kamu
bukanlah
serentak
”ya” dan
matan kamu; jika kami dihibur, maka hal itu adalah un19
”tidak”.
Karena
Yesus
Kristus,
Anak
Allah,
yang
telah
tuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan
kami
beritakan
di
tengah-tengah
kamu,
yaitu
olehku
dan
untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama
7
oleh
Silwanus
dan
Timotius,
bukanlah
”ya”
dan
”tidak”,
seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami
20
akan kamu adalah teguh, karena kami tahu, bahwa sama tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ”ya”. Sebab
seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan Kristus adalah ”ya” bagi semua janji Allah. Itulah sebabkami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghi- nya oleh Dia kita mengatakan ”Amin” untuk memuliakan
21
buran kami. 8 Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersamakamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Ke- sama dengan kamu di dalam Kristus, adalah Allah yang te22
cil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu lah mengurapi, memeteraikan tanda milik-Nya atas kita
besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebaakan hidup kami. 9 Bahkan kami merasa, seolah-olah kami gai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita.
23
Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku--Ia mengtelah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi, suenal
aku--,bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus
paya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami
ialah
untuk menyayangkan kamu. 24 Bukan karena kami
sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan
orang-orang mati. 10 Dari kematian yang begitu ngeri Ia te- mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, kalah dan akan menyelamatkan kami: kepada-Nya kami me- rena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami
naruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan mau turut bekerja untuk sukacitamu.
kami lagi, 11 karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas
karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka
untuk kami. 12 Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa
suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa
hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami
dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari
Allah bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan
kasih karunia Allah. 13 Sebab kami hanya menuliskan ke-

2

Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku, bahwa
aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam dukacita. 2 Sebab,
jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berdukacita karena aku. 3 Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu
supaya jika aku datang, jangan aku berdukacita oleh mereka, yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab
aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah
juga sukacitamu. 4 Aku menulis kepada kamu dengan hati
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yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi
supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu
semua. 5 Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan
hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya--supaya jangan aku melebih-lebihkan--,hati beberapa orang di antara kamu. 6 Bagi orang yang demikian sudahlah cukup tegoran dari sebagian besar dari kamu, 7 sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. 8 Sebab
itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh
mengasihi dia. 9 Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. 10 Sebab barangsiapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, --seandainya
ada yang harus kuampuni--,maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, 11 supaya Iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. 12 Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan
Injil Kristus, aku dapati, bahwa Tuhan telah membuka
jalan untuk pekerjaan di sana. 13 Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. 14 Tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus
selalu membawa kami di jalan kemenangan-Nya. Dengan
perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan
akan Dia di mana-mana. 15 Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. 16 Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian
yang mematikan dan bagi yang pertama bau kehidupan
yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? 17 Sebab kami tidak sama
dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari
firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara
sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas
perintah Allah dan di hadapan-Nya.

3

Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau
perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat
pujian kepada kamu atau dari kamu? 2 Kamu adalah surat
pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. 3 Karena
telah ternyata, bahwa kamu adalah surat Kristus, yang
ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta,
tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada lohloh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam
hati manusia. 4 Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. 5 Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah
pekerjaan kami sendiri; tidak, kesanggupan kami adalah
pekerjaan Allah. 6 Ialah membuat kami juga sanggup men-
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jadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. 7 Pelayanan yang memimpin kepada kematian
terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian
kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab
sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang
demikian 8 betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh! 9 Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran.
10
Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu
ini, sama sekali tidak mempunyai arti. 11 Sebab, jika yang
pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi
yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. 12 Karena kami
mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, 13 tidak seperti Musa,
yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang
Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara
itu. 14 Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab
sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu
tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. 15 Bahkan sampai pada hari ini,
setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung
yang menutupi hati mereka. 16 Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil
dari padanya. 17 Sebab Tuhan adalah Roh; dan di mana
ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 18 Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang
tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya
dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi
serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar.

4

Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan
ini. Karena itu kami tidak tawar hati. 2 Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan; kami
tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah.
Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan
oleh semua orang di hadapan Allah. 3 Jika Injil yang kami
beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk
mereka, yang akan binasa, 4 yaitu orang-orang yang tidak
percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman
ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang
kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. 5 Sebab
bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. 6 Sebab Allah yang telah berfirman:
”Dari dalam gelap akan terbit terang!”, Ia juga yang mem-
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buat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya
kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan
Allah yang nampak pada wajah Kristus. 7 Tetapi harta ini
kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, bahwa
kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah,
bukan dari diri kami. 8 Dalam segala hal kami ditindas,
namun tidak terjepit; kami habis akal, namun tidak putus
asa; 9 kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian,
kami dihempaskan, namun tidak binasa. 10 Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh
kami. 11 Sebab kami, yang masih hidup ini, terus-menerus
diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup
Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini.
12
Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. 13 Namun karena kami memiliki
roh iman yang sama, seperti ada tertulis: ”Aku percaya,
sebab itu aku berkata-kata”, maka kami juga percaya dan
sebab itu kami juga berkata-kata. 14 Karena kami tahu,
bahwa Ia, yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan
membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus.
Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan
kamu kepada diri-Nya. 15 Sebab semuanya itu terjadi oleh
karena kamu, supaya kasih karunia, yang semakin besar
berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan
syukur bagi kemuliaan Allah. 16 Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin
merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17 Sebab penderitaan ringan yang sekarang
ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari pada penderitaan
kami. 18 Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.

5

Karena kami tahu, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan
suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat
kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2 Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh,
karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi
di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, 3 sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. 4 Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita
mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang
lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. 5 Tetapi
Allahlah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu
dan yang mengaruniakan Roh, kepada kita sebagai jaminan
segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. 6 Maka oleh
karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar, bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih
jauh dari Tuhan, 7 --sebab hidup kami ini adalah hidup

karena percaya, bukan karena melihat-- 8 tetapi hati kami
tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. 9 Sebab itu juga kami berusaha,
baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam
di luarnya, supaya kami berkenan kepada-Nya. 10 Sebab
kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus,
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya
ini, baik ataupun jahat. 11 Kami tahu apa artinya takut
akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang.
Bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap
hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu.
12
Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami
sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya
kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. 13 Sebab jika
kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan
Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk
kepentingan kamu. 14 Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti, bahwa jika satu
orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 15 Dan Kristus telah mati untuk semua
orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati dan
telah dibangkitkan untuk mereka. 16 Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang jugapun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran
manusia, sekarang kami tidak lagi menilai-Nya demikian.
17
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan
baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru
sudah datang. 18 Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan
diri-Nya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19 Sebab Allah mendamaikan
dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan
berita pendamaian itu kepada kami. 20 Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati
kamu dengan perantaraan kami; dalam nama Kristus kami
meminta kepadamu: berilah dirimu didamaikan dengan
Allah. 21 Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya
menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.

6

Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu,
supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah, yang telah kamu terima. 2 Sebab Allah berfirman: ”Pada waktu Aku berkenan, Aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku
akan menolong engkau.” Sesungguhnya, waktu ini adalah
waktu perkenanan itu; sesungguhnya, hari ini adalah hari
penyelamatan itu. 3 Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami ja-
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ngan sampai dicela. 4 Sebaliknya, dalam segala hal kami 4 Aku sangat berterus terang terhadap kamu; tetapi aku
menunjukkan, bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu: juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderidalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderi- taan kami aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpahtaan, kesesakan dan kesukaran, 5 dalam menanggung dera, limpah. 5 Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, da- dak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana
lam berjaga-jaga dan berpuasa; 6 dalam kemurnian hati, kami mengalami kesusahan: dari luar pertengkaran dan
pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati; dalam Roh dari dalam ketakutan. 6 Tetapi Allah, yang menghiburkan
Kudus dan kasih yang tidak munafik; 7 dalam pemberitaan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan
kebenaran dan kekuasaan Allah; dengan menggunakan senjatakedatangan Titus. 7 Bukan hanya oleh kedatangannya saja,
senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk mem- tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengahbela 8 ketika dihormati dan ketika dihina; ketika diumpat tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada
atau ketika dipuji; ketika dianggap sebagai penipu, na- kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu
mun dipercayai, 9 sebagai orang yang tidak dikenal, namun untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukaterkenal; sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh citaku. 8 Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dekami hidup; sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati; ngan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Me10
sebagai orang berdukacita, namun senantiasa bersuka- mang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat, bahwa
cita; sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak surat itu menyedihkan hatimu--kendatipun untuk seketika
orang; sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memi- saja lamanya--, 9 namun sekarang aku bersukacita, bukan
liki segala sesuatu. 11 Hai orang Korintus! Kami telah ber- karena kamu telah berdukacita, melainkan karena dukabicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar- citamu membuat kamu bertobat. Sebab dukacitamu itu
lebar bagi kamu. 12 Dan bagi kamu ada tempat yang luas adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikidalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat tpun tidak dirugikan oleh karena kami. 10 Sebab dukacita
yang sempit di dalam hati kamu. 13 Maka sekarang, supaya menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang
timbal balik--aku berkata seperti kepada anak-anakku-- membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, te:Bukalah hati kamu selebar-lebarnya! 14 Janganlah kamu tapi dukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian.
merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang- 11 Sebab perhatikanlah betapa justru dukacita yang menuorang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terda- rut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungpat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana- guhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan,
kah terang dapat bersatu dengan gelap? 15 Persamaan apa- ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman! Di dalam
kah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah ba- semuanya itu kamu telah membuktikan, bahwa kamu tigian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak dak bersalah di dalam perkara itu. 12 Sebab itu, jika aku
percaya? 16 Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh kaKarena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut rena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang
firman Allah ini: ”Aku akan diam bersama-sama dengan yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelamereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan Aku akan anmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan
menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Ku. Allah. 13 Sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain
17
Sebab itu: Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pi- penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janga- sukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua
nlah menjamah apa yang najis, maka Aku akan menerima menyegarkan hatinya. 14 Aku memegahkan kamu kepadakamu. 18 Dan Aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan nya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantimenjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku perem- asa mengatakan apa yang benar kepada kamu, demikian
puan demikianlah firman Tuhan, Yang Mahakuasa.”
juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata
benar. 15 Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu,
apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana
Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang
kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan genmemiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita
tar. 16 Aku bersukacita, sebab aku dapat menaruh keperdari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan
cayaan kepada kamu dalam segala hal.
demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut
2
akan Allah. Berilah tempat bagi kami di dalam hati
kamu! Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seoSaudara-saudara, kami hendak memberitahukan kerangpun, tidak seorangpun yang kami rugikan, dan tidak pada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kedari seorangpun kami cari untung. 3 Aku berkata demi- pada jemaat-jemaat di Makedonia. 2 Selagi dicobai dengan
kian, bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, se- berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka mebab tadi telah aku katakan, bahwa kamu telah beroleh luap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka
tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. kaya dalam kemurahan. 3 Aku bersaksi, bahwa mereka
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telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan
melampaui kemampuan mereka. 4 Dengan kerelaan sendiri
mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian
dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. 5 Mereka memberikan lebih banyak dari pada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah,
kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami.
6
Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. 7 Maka sekarang, sama
seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, --dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan
untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami-demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan
kasih ini. 8 Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan, dengan menunjukkan usaha orang-orang
lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih
kamu. 9 Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan
kita Yesus Kristus, bahwa Ia, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya
oleh karena kemiskinan-Nya. 10 Inilah pendapatku tentang
hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya
dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga.
11
Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu!
Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu,
dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. 12 Sebab
jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan
diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang
ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 13 Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orangorang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 14 Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu
mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka
kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 15 Seperti ada tertulis: ”Orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan.” 16 Syukur kepada Allah,
yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang
demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu.
17
Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu ia dengan sukarela pergi
kepada kamu. 18 Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita, yang terpuji di semua jemaat karena
pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. 19 Dan bukan itu
saja! Ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk
menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami
lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. 20 Sebab kami hendak menghindarkan hal ini:
bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. 21 Karena kami memikirkan yang baik, bukan
hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia.

22

Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain
lagi, yakni saudara kita, yang telah beberapa kali kami
uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan
sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. 23 Titus adalah temanku yang bekerja
bersama-sama dengan aku untuk kamu; saudara-saudara
kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. 24 Karena itu tunjukkanlah
kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu
dan bukti kemegahanku atas kamu.
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Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak
perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. 2 Aku telah
tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu
kepada orang-orang Makedonia. Kataku: ”Akhaya sudah
siap sedia sejak tahun yang lampau.” Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. 3 Aku mengutus saudara-saudara itu, agar kemegahan kami dalam
hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi
supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah
kukatakan, 4 supaya, apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami--untuk tidak
mengatakan kamu--merasa malu atas keyakinan kami itu.
5
Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara
itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih
dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan
hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan.
6
Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan
menuai banyak juga. 7 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati
atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang
memberi dengan sukacita. 8 Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu
senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 9 Seperti
ada tertulis: ”Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada
orang miskin, kebenaran-Nya tetap untuk selamanya.” 10 Ia
yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu
dan melipatgandakannya dan menumbuhkan buah-buah
kebenaranmu; 11 kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada
Allah oleh karena kami. 12 Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluankeperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan
ucapan syukur kepada Allah. 13 Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan
Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua
orang, 14 sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga
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merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah
melimpah di atas kamu. 15 Syukur kepada Allah karena yang lebih jauh dari pada daerah kamu dan tidak bermekarunia-Nya yang tak terkatakan itu!
gah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja
yang dipatok untuk mereka. 17 ”Tetapi barangsiapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan.” 18 Sebab
Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhabukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan
dapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu
orang yang dipuji Tuhan.
bila berjauhan, aku memperingatkan kamu demi Kristus
yang lemah lembut dan ramah. 2 Aku meminta kepada
kamu: jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan
Alangkah baiknya, jika kamu sabar terhadap kebokeberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertin- dohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap
dak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka, aku! 2 Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu
bahwa kami hidup secara duniawi. 3 Memang kami masih ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada
hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci
4
karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata kepada Kristus. 3 Tetapi aku takut, kalau-kalau pikiran
duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan ku- kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada
asa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng.
Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu
5
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan dengan kelicikannya. 4 Sebab kamu sabar saja, jika ada
setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia un- seorang datang memberitakan Yesus yang lain dari pada
tuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu
segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, 6 dan roh yang lain dari pada yang telah kamu terima atau Injil
kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurha- yang lain dari pada yang telah kamu terima. 5 Tetapi mekaan, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. 7 Tengoklah
nurut pendapatku sedikitpun aku tidak kurang dari pada
yang nyata di depan mata kamu! Kalau ada seorang benar- rasul-rasul yang tak ada taranya itu. 6 Jikalau aku kubenar yakin, bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia rang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian
berpikir di dalam hatinya, bahwa kami juga adalah mi- dalam hal pengetahuan; sebab kami telah menyatakannya
lik Kristus sama seperti dia. 8 Bahkan, jikalau aku agak kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal.
berlebih-lebihan bermegah atas kuasa, yang dikaruniakan 7 Apakah aku berbuat salah, jika aku merendahkan diri
Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil
meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? 8 Jemaat-jemaat
mendapat malu. 9 Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah- lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari meolah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. 10 Sebab,
reka, supaya aku dapat melayani kamu! 9 Dan ketika aku
kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, te- dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak metapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan- nyusahkan seorangpun, sebab apa yang kurang padaku,
perkataannya tidak berarti. 11 Tetapi hendaklah orang- dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Maorang yang berkata demikian menginsafi, bahwa tindakan kedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya
kami, bila berhadapan muka, sama seperti perkataan kami jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. 10 Demi kebenaran Kristus di dalam diriku,
dalam surat-surat kami, bila tidak berhadapan muka. 12 Memang
kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau mem- aku tegaskan, bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintabandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memu- ngi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. 11 Mengapa
jikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah
mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mengetahuinya. 12 Tetapi apa yang kulakukan, akan tetap
mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka! 13 Sebaliknya kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesemkami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan te- patan guna menyatakan, bahwa mereka sama dengan kami
tap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah dalam hal yang dapat dimegahkan. 13 Sebab orang-orang
bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. 14 Sebab itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang
dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai ke- menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. 14 Hal itu tidak
pada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah usah mengherankan, sebab Iblispun menyamar sebagai makerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. laikat Terang. 15 Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, jika
15
Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan keoleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk benaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perkami. Tetapi kami berharap, bahwa apabila imanmu ma- buatan mereka. 16 Kuulangi lagi: jangan hendaknya ada
kin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga
besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan da- menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang boerah kerja yang dipatok untuk kami. 16 Ya, kami hidup, doh supaya akupun boleh bermegah sedikit. 17 Apa yang
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aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang
yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai
seorang bodoh yang berkeyakinan, bahwa ia boleh bermegah. 18 Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. 19 Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana:
20
karena kamu sabar, jika orang memperhambakan kamu,
jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu,
jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. 21 Dengan sangat malu aku harus mengakui, bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah.
Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka akupun--aku berkata dalam kebodohan--berani
juga! 22 Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang
Ibrani! Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang
Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga
keturunan Abraham! 23 Apakah mereka pelayan Kristus?
--aku berkata seperti orang gila--aku lebih lagi! Aku lebih
banyak berjerih lelah; lebih sering di dalam penjara; didera
di luar batas; kerap kali dalam bahaya maut. 24 Lima kali
aku disesah orang Yahudi, setiap kali empat puluh kurang
satu pukulan, 25 tiga kali aku didera, satu kali aku dilempari dengan batu, tiga kali mengalami karam kapal, sehari
semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26 Dalam
perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi
dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi; bahaya di kota,
bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27 Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat; kerap kali aku tidak tidur;
aku lapar dan dahaga; kerap kali aku berpuasa, kedinginan
dan tanpa pakaian, 28 dan, dengan tidak menyebut banyak
hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara
semua jemaat-jemaat. 29 Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh dukacita? 30 Jika aku
harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. 31 Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang
terpuji sampai selama-lamanya, tahu, bahwa aku tidak berdusta. 32 Di Damsyik wali negeri raja Aretas menyuruh
mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap
aku. 33 Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan
dari sebuah tingkap ke luar tembok kota dan dengan demikian aku terluput dari tangannya.
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Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan
yang kuterima dari Tuhan. 2 Aku tahu tentang seorang
Kristen; empat belas tahun yang lampau--entah di dalam
tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak
tahu, Allah yang mengetahuinya--orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. 3 Aku juga tahu
tentang orang itu, --entah di dalam tubuh entah di luar

tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya-- 4 ia
tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata
yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia.
5
Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku
sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahankelemahanku. 6 Sebab sekiranya aku hendak bermegah
juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan
kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan
ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih dari pada
yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dari
padaku. 7 Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku
diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan
Iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. 8 Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru
kepada Tuhan, supaya utusan Iblis itu mundur dari padaku. 9 Tetapi jawab Tuhan kepadaku: ”Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah
kuasa-Ku menjadi sempurna.” Sebab itu terlebih suka aku
bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun
menaungi aku. 10 Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di
dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus.
Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 11 Sungguh aku telah menjadi bodoh; tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak
berarti sedikitpun, namun di dalam segala hal aku tidak
kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. 12 Segala sesuatu yang membuktikan, bahwa aku adalah seorang rasul,
telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa.
13
Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain dari pada
dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini!
14
Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku
siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang
kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak
yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. 15 Karena itu
aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan
diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu,
masakan aku semakin kurang dikasihi? 16 Baiklah, aku
sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi-kamu katakan--dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu
dengan tipu daya. 17 Jadi pernahkah aku mengambil untung dari pada kamu oleh seorang dari antara mereka,
yang kuutus kepada kamu? 18 Memang aku telah meminta
Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil
untung dari pada kamu? Tidakkah kami berdua hidup
menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? 19 Sudah lama agaknya kamu me-
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nyangka, bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. 13 (13-12b) Salam dari semua orang kudus kepada kamu.
Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata: semua 14 (13-13) Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih
ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk mem- Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekabangun iman kamu. 20 Sebab aku kuatir, bahwa apabila lian.
aku datang aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu
inginkan. Aku kuatir akan adanya perselisihan, iri hati,
amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. 21 Aku kuatir, bahwa apabila
aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan
kamu, dan bahwa aku akan berdukacita terhadap banyak
orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum
lagi bertobat dari kecemaran, percabulan dan ketidaksopanan yang mereka lakukan.

13

Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada
kamu: Baru dengan keterangan dua atau tiga orang saksi
suatu perkara sah. 2 Kepada mereka, yang di masa yang
lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain, telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi--sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya--bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka
pada waktu aku datang lagi. 3 Karena kamu ingin suatu
bukti, bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan
aku, dan Ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. 4 Karena sekalipun Ia telah
disalibkan oleh karena kelemahan, namun Ia hidup karena
kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia,
tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk
kamu karena kuasa Allah. 5 Ujilah dirimu sendiri, apakah
kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu! Apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus
ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu
tidak tahan uji. 6 Tetapi aku harap, bahwa kamu tahu,
bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. 7 Kami berdoa kepada Allah, agar kamu jangan berbuat jahat bukan supaya
kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh
berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya
tidak tahan uji. 8 Karena kami tidak dapat berbuat apaapa melawan kebenaran; yang dapat kami perbuat ialah
untuk kebenaran. 9 Sebab kami bersukacita, apabila kami
lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu
supaya kamu menjadi sempurna. 10 Itulah sebabnya sekali
ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan
kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku
tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan
untuk meruntuhkan. 11 Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku! Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera; maka Allah, sumber kasih
dan damai sejahtera akan menyertai kamu! 12 Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus.

Galatia

1Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga
bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa, yang telah membangkitkan Dia dari
antara orang mati, 2 dan dari semua saudara yang ada
bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia: 3 kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera
dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, 4 yang
telah menyerahkan diri-Nya karena dosa-dosa kita, untuk
melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. 5 Bagi-Nyalah kemuliaan selama-lamanya! Amin. 6 Aku heran, bahwa kamu
begitu lekas berbalik dari pada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu
injil lain, 7 yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang
yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. 8 Tetapi sekalipun kami atau
seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada
kamu suatu injil yang berbeda dengan Injil yang telah
kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 9 Seperti yang
telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi:
jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu
injil, yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima,
terkutuklah dia. 10 Jadi bagaimana sekarang: adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih
mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. 11 Sebab aku menegaskan kepadamu,
saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah injil manusia. 12 Karena aku bukan menerimanya
dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya
kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus
Kristus. 13 Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku
dahulu dalam agama Yahudi: tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. 14 Dan
di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak
teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat
nenek moyangku. 15 Tetapi waktu Ia, yang telah memilih
aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, 16 berkenan menyatakan Anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsabangsa bukan Yahudi, maka sesaatpun aku tidak minta

pertimbangan kepada manusia; 17 juga aku tidak pergi ke
Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul
sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari
situ kembali lagi ke Damsyik. 18 Lalu, tiga tahun kemudian,
aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku
menumpang lima belas hari di rumahnya. 19 Tetapi aku tidak melihat seorangpun dari rasul-rasul yang lain, kecuali
Yakobus, saudara Tuhan Yesus. 20 Di hadapan Allah kutegaskan: apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku
tidak berdusta. 21 Kemudian aku pergi ke daerah-daerah
Siria dan Kilikia. 22 Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh
jemaat-jemaat Kristus di Yudea. 23 Mereka hanya mendengar, bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang
memberitakan iman, yang pernah hendak dibinasakannya.
24
Dan mereka memuliakan Allah karena aku.

2

Kemudian setelah lewat empat belas tahun, aku pergi
pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Tituspun kubawa
juga. 2 Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi--dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang--,supaya jangan
dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. 3 Tetapi
kendatipun Titus, yang bersama-sama dengan aku, adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. 4 Memang ada desakan dari saudarasaudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang
menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita
yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan
jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. 5 Tetapi
sesaatpun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu.
6
Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu-bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting
bagiku, sebab Allah tidak memandang muka--bagaimanapun
juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. 7 Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat 8 --karena Ia yang
telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi
rasul bagi orang-orang bersunat, Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak
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bersunat. 9 Dan setelah melihat kasih karunia yang dia- kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maunugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yoha- kah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? 4 Sianes, yang dipandang sebagai sokoguru jemaat, berjabat siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Matangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda sakan sia-sia! 5 Jadi bagaimana sekarang, apakah Ia yang
persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpahtidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang ber- limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu, bersunat; 10 hanya kami harus tetap mengingat orang-orang buat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau
miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusa- karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? 6 Secara
hakan melakukannya. 11 Tetapi waktu Kefas datang ke itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah
Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
salah. 12 Karena sebelum beberapa orang dari kalangan 7 Jadi kamu lihat, bahwa mereka yang hidup dari iman, meYakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara- reka itulah anak-anak Abraham. 8 Dan Kitab Suci, yang sesaudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka da- belumnya mengetahui, bahwa Allah membenarkan orangtang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih datakut akan saudara-saudara yang bersunat. 13 Dan orang- hulu memberitakan Injil kepada Abraham: ”Olehmu seorang Yahudi yang lainpun turut berlaku munafik dengan gala bangsa akan diberkati.” 9 Jadi mereka yang hidup dari
dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemu- iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abranafikan mereka. 14 Tetapi waktu kulihat, bahwa kelakuan ham yang beriman itu. 10 Karena semua orang, yang himereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku ber- dup dari pekerjaan hukum Taurat, berada di bawah kukata kepada Kefas di hadapan mereka semua: ”Jika eng- tuk. Sebab ada tertulis: ”Terkutuklah orang yang tidak
kau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab
Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara- hukum Taurat.” 11 Dan bahwa tidak ada orang yang dibesaudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?” narkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Tau15
Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan rat adalah jelas, karena: ”Orang yang benar akan hidup
orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. 16 Kamu tahu, bahwa oleh iman.” 12 Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman,
tidak seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan melainkan siapa yang melakukannya, akan hidup karenahukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kris- nya. 13 Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Tatus Yesus. Sebab itu kamipun telah percaya kepada Kris- urat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada
tus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman da- tertulis: ”Terkutuklah orang yang digantung pada kayu
lam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Tau- salib!” 14 Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di darat. Sebab: ”tidak ada seorangpun yang dibenarkan” oleh lam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa
karena melakukan hukum Taurat. 17 Tetapi jika kami sen- lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah
diri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam dijanjikan itu. 15 Saudara-saudara, baiklah kupergunakan
Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang teitu berarti, bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali- lah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibakali tidak. 18 Karena, jikalau aku membangun kembali talkan atau ditambahi oleh seorangpun. 16 Adapun kepada
apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku seba- Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunangai pelanggar hukum Taurat. 19 Sebab aku telah mati oleh nya. Tidak dikatakan ”kepada keturunan-keturunannya”
hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup un- seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang:
tuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus; 20 namun ”dan kepada keturunanmu”, yaitu Kristus. 17 Maksudku iaaku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, me- lah: Janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak
lainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit
yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup empat ratus tiga puluh tahun kemudian, sehingga janji
oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku itu hilang kekuatannya. 18 Sebab, jikalau apa yang ditendan menyerahkan diri-Nya untuk aku. 21 Aku tidak meno- tukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal
lak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran dari janji; tetapi justru oleh janjilah Allah telah mengaoleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus.
nugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. 19 Kalau
demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran--sampai daHai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang
tang keturunan yang dimaksud oleh janji itu--dan ia disamtelah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang
paikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam
disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?
tangan seorang pengantara. 20 Seorang pengantara bukan
2
Hanya ini yang hendak kuketahui dari pada kamu: Adahanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah
kah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum
satu. 21 Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat
3
Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah
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dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andaikata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat
menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. 22 Tetapi Kitab Suci telah mengurung segala
sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman
dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka
yang percaya. 23 Sebelum iman itu datang kita berada di
bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai
iman itu telah dinyatakan. 24 Jadi hukum Taurat adalah
penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. 25 Sekarang iman itu telah datang,
karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan
penuntun. 26 Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah
karena iman di dalam Yesus Kristus. 27 Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. 28 Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang
Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada
laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu
di dalam Kristus Yesus. 29 Dan jikalau kamu adalah milik
Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan
berhak menerima janji Allah.

4

gapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan,
tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. 15 Betapa bahagianya kamu
pada waktu itu! Dan sekarang, di manakah bahagiamu
itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika
mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. 16 Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? 17 Mereka
dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak
dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu,
supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. 18 Memang
baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain
dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu
dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. 19 Hai anakanakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi,
sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. 20 Betapa
rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan
dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah
habis akal menghadapi kamu. 21 Katakanlah kepadaku,
hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? 22 Bukankah
ada tertulis, bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang
dari perempuan yang merdeka? 23 Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut
daging dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh
karena janji. 24 Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah: yang satu berasal
dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan,
itulah Hagar-- 25 Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab-dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia
hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. 26 Tetapi
Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan
ialah ibu kita. 27 Karena ada tertulis: ”Bersukacitalah,
hai si mandul yang tidak pernah melahirkan! Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah
menderita sakit bersalin! Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak dari pada yang
bersuami.” 28 Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. 29 Tetapi seperti dahulu, dia, yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut Roh, demikian juga sekarang ini. 30 Tetapi apa kata nas Kitab Suci? ”Usirlah
hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba
perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersamasama dengan anak perempuan merdeka itu.” 31 Karena itu,
saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka.

Yang dimaksud ialah: selama seorang ahli waris belum akil balig, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguhpun ia adalah tuan dari segala sesuatu; 2 tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapanya. 3 Demikian pula kita: selama kita belum akil balig,
kita takluk juga kepada roh-roh dunia. 4 Tetapi setelah
genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang
lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum
Taurat. 5 Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak.
6
Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang berseru: ”ya
Abba, ya Bapa!” 7 Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan
anak; jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahliahli waris, oleh Allah. 8 Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada allah-allah
yang pada hakekatnya bukan Allah. 9 Tetapi sekarang
sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah
kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai
memperhambakan diri lagi kepadanya? 10 Kamu dengan
teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masamasa yang tetap dan tahun-tahun. 11 Aku kuatir kalaukalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. 12 Aku
minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti
aku, sebab akupun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik dari padamu.
13
Kamu tahu, bahwa aku pertama kali telah memberiSupaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah
takan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan ja14
Sungguhpun demikian keadaan tubuhku itu, yang meru- ngan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 2 Sesungguhnya,
pakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak mengang- aku, Paulus, berkata kepadamu: jikalau kamu menyunatkan
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dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. mendengki.
3
Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh huSaudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakum Taurat. 4 Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu kukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, harus
mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat; kamu hi- memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh ledup di luar kasih karunia. 5 Sebab oleh Roh, dan ka- mah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu
rena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. juga jangan kena pencobaan. 2 Bertolong-tolonganlah me6
Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus nanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi huhal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesu- kum Kristus. 3 Sebab kalau seorang menyangka, bahwa
atu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. 7 Dahulu ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia mekamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang- nipu dirinya sendiri. 4 Baiklah tiap-tiap orang menguji
halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran pekerjaannya sendiri; maka ia boleh bermegah melihat kelagi? 8 Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang adaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain.
dari Dia, yang memanggil kamu. 9 Sedikit ragi sudah meng- 5 Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya senkhamirkan seluruh adonan. 10 Dalam Tuhan aku yakin ten- diri. 6 Dan baiklah dia, yang menerima pengajaran dalam
tang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain Firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dedari pada pendirian ini. Tetapi barangsiapa yang meng- ngan orang yang memberikan pengajaran itu. 7 Jangan
acaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapa- sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan.
pun juga dia. 11 Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan diaku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih tuainya. 8 Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya,
dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barangsandungan lagi. 12 Baiklah mereka yang menghasut kamu siapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang
itu mengebirikan saja dirinya! 13 Saudara-saudara, me- kekal dari Roh itu. 9 Janganlah kita jemu-jemu berbuat
mang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janga- baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan
nlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai ke- menuai, jika kita tidak menjadi lemah. 10 Karena itu, sesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani- lama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berlah seorang akan yang lain oleh kasih. 14 Sebab seluruh hu- buat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada
kum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu: ”Kasi- kawan-kawan kita seiman. 11 Lihatlah, bagaimana besarhilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!” 15 Tetapi nya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku
jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, sendiri. 12 Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan
supaya jangan kamu saling membinasakan. 16 Maksudku diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk berialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti sunat, hanya dengan maksud, supaya mereka tidak dianikeinginan daging. 17 Sebab keinginan daging berlawanan aya karena salib Kristus. 13 Sebab mereka yang menyudengan keinginan Roh dan keinginan Roh berlawanan de- natkan dirinyapun, tidak memelihara hukum Taurat. Tengan keinginan daging--karena keduanya bertentangan-- tapi mereka menghendaki, supaya kamu menyunatkan diri,
sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahikehendaki. 18 Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu riah. 14 Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain
dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hu- dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia
kum Taurat. 19 Perbuatan daging telah nyata, yaitu: per- telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. 15 Sebab bercabulan, kecemaran, hawa nafsu, 20 penyembahan berhala, sunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi mensihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepen- jadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. 16 Dan semua
tingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 21 kedengkian, orang, yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini,
kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua- turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka
nya itu kuperingatkan kamu--seperti yang telah kubuat dan atas Israel milik Allah. 17 Selanjutnya janganlah ada
dahulu--bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang de- orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada
mikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan tanda-tanda milik Yesus. 18 Kasih karunia Tuhan kita YeAllah. 22 Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai se- sus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara! Amin.
jahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 23 kelemahlembutan,
penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang halhal itu. 24 Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia
telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan
keinginannya. 25 Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, 26 dan janganlah kita
gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling
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Efesus

1Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah,
kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya
dalam Kristus Yesus. 2 Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 3 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita
Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan
kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. 4 Sebab
di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapanNya. 5 Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya,
sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, 6 supaya terpujilah
kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. 7 Sebab di
dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karuniaNya, 8 yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala
hikmat dan pengertian. 9 Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana
kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus 10 sebagai persiapan
kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus
sebagai Kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun
yang di bumi. 11 Aku katakan ”di dalam Kristus”, karena
di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan-kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya-12
supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan
pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaanNya. 13 Di dalam Dia kamu juga--karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu--di
dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan
dengan Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu. 14 Dan Roh
Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita
milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. 15 Karena itu,
setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus,
16
akupun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu.
Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, 17 dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa

yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. 18 Dan
supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu
mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanNya: betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukanNya bagi orang-orang kudus, 19 dan betapa hebat kuasaNya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasaNya, 20 yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan
Dia di sebelah kanan-Nya di sorga, 21 jauh lebih tinggi dari
segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya
di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. 22 Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah
kaki Kristus dan Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat
sebagai Kepala dari segala yang ada. 23 Jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu.

2

Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran
dan dosa-dosamu. 2 Kamu hidup di dalamnya, karena kamu
mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa
kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja
di antara orang-orang durhaka. 3 Sebenarnya dahulu kami
semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak
daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami
adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. 4 Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat,
oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya
kepada kita, 5 telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahankesalahan kita--oleh kasih karunia kamu diselamatkan-6
dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita
juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia
di sorga, 7 supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang
melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap
kita dalam Kristus Yesus. 8 Sebab karena kasih karunia
kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah, 9 itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. 10 Karena kita ini
buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk me-
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lakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. 11 Karena itu
ingatlah, bahwa dahulu kamu--sebagai orang-orang bukan
Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya ”sunat”, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia,
-- 12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam
ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan
dan tanpa Allah di dalam dunia. 13 Tetapi sekarang di
dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu ”jauh”, sudah
menjadi ”dekat” oleh darah Kristus. 14 Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak
dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, 15 sebab dengan mati-Nya sebagai manusia Ia telah
membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan
ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu
manusia baru di dalam diri-Nya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, 16 dan untuk memperdamaikan
keduanya, di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. 17 Ia
datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu
yang ”jauh” dan damai sejahtera kepada mereka yang ”dekat”, 18 karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu Roh
beroleh jalan masuk kepada Bapa. 19 Demikianlah kamu
bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan
sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, 20 yang dibangun di atas dasar para rasul
dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.
21
Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun,
menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. 22 Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat
kediaman Allah, di dalam Roh.
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Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang
yang tidak mengenal Allah 2 --memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah,
yang dipercayakan kepadaku karena kamu, 3 yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. 4 Apabila
kamu membacanya, kamu dapat mengetahui dari padanya pengertianku akan rahasia Kristus, 5 yang pada zaman
angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anakanak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam
Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi-Nya yang kudus,
6
yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena Berita
Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus
Yesus. 7 Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan
kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. 8 Kepadaku,
yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan ke-
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pada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus, yang
tidak terduga itu, 9 dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu,
10
supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasapenguasa di sorga, 11 sesuai dengan maksud abadi, yang
telah dilaksanakan-Nya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
12
Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk
kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita
kepada-Nya. 13 Sebab itu aku minta kepadamu, supaya
kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu,
karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. 14 Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, 15 yang dari pada-Nya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. 16 Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu
oleh Roh-Nya di dalam batinmu, 17 sehingga oleh imanmu
Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta
berdasar di dalam kasih. 18 Aku berdoa, supaya kamu
bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan
dalamnya kasih Kristus, 19 dan dapat mengenal kasih itu,
sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa,
supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.
20
Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak
dari pada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang
ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, 21 bagi
Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus
Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.
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Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orangorang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan
itu. 2 Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut,
dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. 3 Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh
ikatan damai sejahtera: 4 satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan
yang terkandung dalam panggilanmu, 5 satu Tuhan, satu
iman, satu baptisan, 6 satu Allah dan Bapa dari semua,
Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam
semua. 7 Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. 8 Itulah sebabnya kata nas: ”Tatkala Ia naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan; Ia memberikan
pemberian-pemberian kepada manusia.” 9 Bukankah ”Ia telah naik” berarti, bahwa Ia juga telah turun ke bagian
bumi yang paling bawah? 10 Ia yang telah turun, Ia juga
yang telah naik jauh lebih tinggi dari pada semua langit,
untuk memenuhkan segala sesuatu. 11 Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberitapemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajarpengajar, 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi
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pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, anak yang kekasih 2 dan hiduplah di dalam kasih, seba13
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan gaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan
pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persempenuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan ke- bahan dan korban yang harum bagi Allah. 3 Tetapi perpenuhan Kristus, 14 sehingga kita bukan lagi anak-anak, cabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan diseyang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin penga- but sajapun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutjaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan me- nya bagi orang-orang kudus. 4 Demikian juga perkataan
reka yang menyesatkan, 15 tetapi dengan teguh berpegang yang kotor, yang kosong atau yang sembrono--karena halkepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di da- hal ini tidak pantas--tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur.
lam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah Kepala. 5 Karena ingatlah ini baik-baik: tidak ada orang sundal,
16
Dari pada-Nyalah seluruh tubuh, --yang rapih tersusun orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berdan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, hala, yang mendapat bagian di dalam Kerajaan Kristus
sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota--menerima dan Allah. 6 Janganlah kamu disesatkan orang dengan
pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. 17 Sebab
kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian menitu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan:datangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. 7 Sebab
Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. 8 Memang
mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia 18 dan pe- dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adangertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan de- lah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebangan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka gai anak-anak terang, 9 karena terang hanya berbuahkan
dan karena kedegilan hati mereka. 19 Perasaan mereka kebaikan dan keadilan dan kebenaran, 10 dan ujilah apa
telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada yang berkenan kepada Tuhan. 11 Janganlah turut menghawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala ma- ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang
cam kecemaran. 20 Tetapi kamu bukan demikian. Kamu tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah
telah belajar mengenal Kristus. 21 Karena kamu telah men- perbuatan-perbuatan itu. 12 Sebab menyebutkan sajapun
dengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang terDia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, 22 yaitu sembunyi telah memalukan. 13 Tetapi segala sesuatu yang
bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang da- sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab
hulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui semua yang nampak adalah terang. 14 Itulah sebabnya dikebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, 23 supaya katakan: ”Bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitkamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, 24 dan meng- lah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya
enakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut ke- atas kamu.” 15 Karena itu, perhatikanlah dengan saksama,
hendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang se- bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tesungguhnya. 25 Karena itu buanglah dusta dan berkatalah tapi seperti orang arif, 16 dan pergunakanlah waktu yang
benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah se- ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17 Sebab itu jasama anggota. 26 Apabila kamu menjadi marah, janganlah nganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu
kamu berbuat dosa: janganlah matahari terbenam, sebe- mengerti kehendak Tuhan. 18 Dan janganlah kamu malum padam amarahmu 27 dan janganlah beri kesempatan buk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu,
kepada Iblis. 28 Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, 19 dan berkatalagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan peker- katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung
jaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoramembagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. klah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20 Ucaplah syukur
29
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, te- senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di sus Kristus kepada Allah dan Bapa kita 21 dan rendahkamana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh nlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan
kasih karunia. 30 Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kristus. 22 Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti
Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang kepada Tuhan, 23 karena suami adalah kepala isteri sama
hari penyelamatan. 31 Segala kepahitan, kegeraman, ke- seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang memarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari nyelamatkan tubuh. 24 Karena itu sebagaimana jemaat
antara kamu, demikian pula segala kejahatan. 32 Tetapi tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada
hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh suami dalam segala sesuatu. 25 Hai suami, kasihilah istekasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah rimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya 26 untuk menguduskandi dalam Kristus telah mengampuni kamu.
nya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya
dengan air dan firman, 27 supaya dengan demikian Ia meSebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-
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nempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang
tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya
jemaat kudus dan tidak bercela. 28 Demikian juga suami
harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri:
Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri.
29
Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri,
tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, 30 karena kita adalah anggota tubuhNya. 31 Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya
dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 32 Rahasia ini besar, tetapi
yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.
33
Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku:
kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya.

49. EFESUS

honan. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjagajagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak
putus-putusnya untuk segala orang Kudus, 19 juga untuk
aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian
aku memberitakan rahasia Injil, 20 yang kulayani sebagai
utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku
berbicara. 21 Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan
hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih
dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. 22 Dengan maksud inilah
ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal
kami dan supaya ia menghibur hatimu. 23 Damai sejahtera
dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan
Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. 24 Kasih karunia menyertai semua orang, yang mengasihi Tuhan kita
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan,
Yesus
Kristus dengan kasih yang tidak binasa.
karena haruslah demikian. 2 Hormatilah ayahmu dan ibumu-ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata
dari janji ini: 3 supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu
di bumi. 4 Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan
amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 5 Hai hambahamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan
gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat
kepada Kristus, 6 jangan hanya di hadapan mereka saja
untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hambahamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, 7 dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan
bukan manusia. 8 Kamu tahu, bahwa setiap orang, baik
hamba, maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan.
9
Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap
mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah, bahwa Tuhan
mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. 10 Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam
Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. 11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis; 12 karena perjuangan
kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan
pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan
roh-roh jahat di udara. 13 Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan
perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri,
sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14 Jadi berdirilah tegap, berikatpinggangkan kebenaran dan berbajuzirahkan keadilan, 15 kakimu berkasutkan kerelaan untuk
memberitakan Injil damai sejahtera; 16 dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu
kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si
jahat, 17 dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang
Roh, yaitu firman Allah, 18 dalam segala doa dan permo-
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Filipi

1Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus,
kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi,
dengan para penilik jemaat dan diaken. 2 Kasih karunia
dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan
Yesus Kristus menyertai kamu. 3 Aku mengucap syukur
kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. 4 Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa
dengan sukacita. 5 Aku mengucap syukur kepada Allahku
karena persekutuanmu dalam Berita Injil mulai dari hari
pertama sampai sekarang ini. 6 Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di
antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya
pada hari Kristus Yesus. 7 Memang sudahlah sepatutnya
aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada
di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku,
baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu
aku membela dan meneguhkan Berita Injil. 8 Sebab Allah
adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. 9 Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang
benar dan dalam segala macam pengertian, 10 sehingga
kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci
dan tak bercacat menjelang hari Kristus, 11 penuh dengan
buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. 12 Aku menghendaki,
saudara-saudara, supaya kamu tahu, bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil,
13
sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang
lain, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. 14 Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan
karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkatakata tentang firman Allah dengan tidak takut. 15 Ada
orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakan-Nya dengan
maksud baik. 16 Mereka ini memberitakan Kristus karena
kasih, sebab mereka tahu, bahwa aku ada di sini untuk
membela Injil, 17 tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. 18 Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga,
Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun

dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku
akan tetap bersukacita, 19 karena aku tahu, bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan
pertolongan Roh Yesus Kristus. 20 Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala
hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sediakala,
demikianpun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan
di dalam tubuhku, baik oleh hidupku, maupun oleh matiku. 21 Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22 Tetapi jika aku harus hidup di dunia
ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana
yang harus kupilih, aku tidak tahu. 23 Aku didesak dari
dua pihak: aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus--itu memang jauh lebih baik; 24 tetapi lebih
perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. 25 Dan dalam keyakinan ini tahulah aku: aku akan tinggal dan akan
bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, 26 sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku,
apabila aku kembali kepada kamu. 27 Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya, apabila
aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang
aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh,
dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari
Berita Injil, 28 dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh
lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. 29 Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan
saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk
menderita untuk Dia, 30 dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang
kamu dengar tentang aku.
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Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan Roh, ada kasih mesra dan
belas kasihan, 2 karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini: hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, 3 dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari pada dirinya sendiri;
4
dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
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Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pi- dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukakiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Ye- cita pula dan berkurang dukacitaku. 29 Jadi sambutlah
sus, 6 yang walaupun dalam rupa Allah, tidak mengang- dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah
gap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus orang-orang seperti dia. 30 Sebab oleh karena pekerjaan
dipertahankan, 7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya
sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan men- untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanajadi sama dengan manusia. 8 Dan dalam keadaan sebagai nmu kepadaku.
manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai
mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9 Itulah sebabAkhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam
nya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan
Tuhan. (3-1b) Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah
10
kepada-Nya nama di atas segala nama, supaya dalam
berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. 2 Hatinama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan
hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerjayang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, 11 dan
pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat
segala lidah mengaku: ”Yesus Kristus adalah Tuhan,” bagi
yang palsu, 3 karena kitalah orang-orang bersunat, yang
12
Hai saudara-saudaraku yang
kemuliaan Allah, Bapa!
beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus
kekasih, kamu senantiasa taat; karena itu tetaplah kerYesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah.
jakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan 4
Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya
saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula
pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka da13
sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allahlah yang
pat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi:
mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun peker- 5
disunat pada hari kedelapan, dari bangsa Israel, dari suku
14
jaan menurut kerelaan-Nya. Lakukanlah segala sesuatu
Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap
dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan,
hukum Taurat aku orang Farisi, 6 tentang kegiatan aku pe15
supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai
nganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati huanak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkum Taurat aku tidak bercacat. 7 Tetapi apa yang dakatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga
hulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap
kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang
rugi karena Kristus. 8 Malahan segala sesuatu kuanggap
16
di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar
rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, leaku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak
bih mulia dari pada semuanya. Oleh karena Dialah aku
17
percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi
telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya samsekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah
pah, supaya aku memperoleh Kristus, 9 dan berada dalam
imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu
Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati
sekalian. 18 Dan kamu juga harus bersukacita demikian
hukum
Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kedan bersukacitalah dengan aku. 19 Tetapi dalam Tuhan Yepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah
sus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, suanugerahkan berdasarkan kepercayaan. 10 Yang kukehenpaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu.
daki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan
20
Karena tak ada seorang padaku, yang sehati dan sepipersekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana aku menkir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memjadi
serupa dengan Dia dalam kematian-Nya, 11 supaya
perhatikan kepentinganmu; 21 sebab semuanya mencari keaku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
pentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. 12
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau
22
Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa
telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau
ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti
aku dapat juga menangkapnya, karena akupun telah diseorang anak menolong bapanya. 23 Dialah yang kuhatangkap oleh Kristus Yesus. 13 Saudara-saudara, aku senrap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas badiri tidak menganggap, bahwa aku telah menangkapnya,
giku bagaimana jalannya perkaraku; 24 tetapi dalam Tuhan
tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah
aku percaya, bahwa aku sendiripun akan segera datang.
di
belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di
25
Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus
hadapanku, 14 dan berlari-lari kepada tujuan untuk memkepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman
peroleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam
seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku daKristus
Yesus. 15 Karena itu marilah kita, yang sempurna,
lam keperluanku. 26 Karena ia sangat rindu kepada kamu
berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang
sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar
salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepabahwa ia sakit. 27 Memang benar ia sakit dan nyaris mati,
damu. 16 Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita
tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja,
capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh.
melainkan aku juga, supaya dukacitaku jangan bertambah- 17
Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah
tambah. 28 Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan
mereka, yang hidup sama seperti kami yang menjadi tela-
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danmu. 18 Karena, seperti yang telah kerap kali kukatakan
kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. 19 Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka
ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka,
pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. 20 Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan
dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat, 21 yang akan mengubah tubuh kita yang
hina ini, sehingga serupa dengan tubuh-Nya yang mulia,
menurut kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya.

4

Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang
kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga
dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang
kekasih! 2 Euodia kunasihati dan Sintikhe kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. 3 Bahkan, kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia: tolonglah
mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Klemens dan
kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya
tercantum dalam kitab kehidupan. 4 Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah! 5 Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat! 6 Janganlah hendaknya kamu kuatir
tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7 Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus. 8 Jadi akhirnya, saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap
didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. 9 Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah
kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan
menyertai kamu. 10 Aku sangat bersukacita dalam Tuhan,
bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh
kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. 11 Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12 Aku tahu apa itu
kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang
merupakan rahasia bagiku; baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan
maupun dalam hal kekurangan. 13 Segala perkara dapat
kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 14 Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. 15 Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi; pada waktu aku
baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari

Makedonia, tidak ada satu jemaatpun yang mengadakan
perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain dari
pada kamu. 16 Karena di Tesalonikapun kamu telah satu
dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. 17 Tetapi yang
kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya,
yang makin memperbesar keuntunganmu. 18 Kini aku telah menerima semua yang perlu dari padamu, malahan
lebih dari pada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang
berkenan kepada Allah. 19 Allahku akan memenuhi segala
keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. 20 Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita
selama-lamanya! Amin. 21 Sampaikanlah salamku kepada
tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara, yang bersama-sama dengan
aku. 22 Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. 23 Kasih karunia
Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu!

Kolose

1Dari Paulus, rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah,

gala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 18 Ialah
kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang
lebih utama dalam segala sesuatu. 19 Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, 20 dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya,
baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.
21
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang
memusuhi-Nya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata
dari perbuatanmu yang jahat, 22 sekarang diperdamaikanNya, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian-Nya,
untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak
bercacat di hadapan-Nya. 23 Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, yang telah kamu
dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. 24 Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku
apa yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk tubuhNya, yaitu jemaat. 25 Aku telah menjadi pelayan jemaat
itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku
untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada
kamu, 26 yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad
dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. 27 Kepada mereka
Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya
rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu: Kristus
ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan! 28 Dialah yang kami beritakan,
apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang
kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiaptiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. 29 Itulah
yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya, yang bekerja dengan kuat
di dalam aku.

dan Timotius saudara kita, 2 kepada saudara-saudara yang
kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita,
menyertai kamu. 3 Kami selalu mengucap syukur kepada
Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami
berdoa untuk kamu, 4 karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu
terhadap semua orang kudus, 5 oleh karena pengharapan,
yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman
kebenaran, yaitu Injil, 6 yang sudah sampai kepada kamu.
Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya.
7
Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan
pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan
Kristus yang setia. 8 Dialah juga yang telah menyatakan
kepada kami kasihmu dalam Roh. 9 Sebab itu sejak waktu
kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta, supaya kamu menerima segala
hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, 10 sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya serta berkenan kepada-Nya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan
yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar
tentang Allah, 11 dan dikuatkan dengan segala kekuatan
oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, 12 dan mengucap syukur
dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk
orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. 13 Ia telah
melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan
kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih; 14 di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan
dosa. 15 Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang
sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, 16 karena
di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada
Karena aku mau, supaya kamu tahu, betapa beratdi sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang
tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik nya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan untuk
pemerintah, maupun penguasa; segala sesuatu diciptakan mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya, yang beoleh Dia dan untuk Dia. 17 Ia ada terlebih dahulu dari se- lum mengenal aku pribadi, 2 supaya hati mereka terhibur
dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka mem-
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51. KOLOSE

peroleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan nusia. 23 Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya
mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, 3 sebab di dalam penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti meDialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. rendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain
4
Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memperda- untuk memuaskan hidup duniawi.
yakan kamu dengan kata-kata yang indah. 5 Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam
Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan
roh aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat deKristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada,
ngan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu daduduk di sebelah kanan Allah. 2 Pikirkanlah perkara yang
lam Kristus. 6 Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan
di atas, bukan yang di bumi. 3 Sebab kamu telah mati dan
kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam
7
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di
Allah. 4 Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyaatas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman
takan diri kelak, kamupun akan menyatakan diri bersama
yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu
dengan Dia dalam kemuliaan. 5 Karena itu matikanlah da8
melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan
lam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan,
ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong
kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan,
dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh duyang sama dengan penyembahan berhala, 6 semuanya itu
9
nia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah
mendatangkan murka Allah (atas orang-orang durhaka).
berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke-Allahan, 7
Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hi10
dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala sedup di dalamnya. 8 Tetapi sekarang, buanglah semuanya
11
mua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah
ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata
disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia,
kotor yang keluar dari mulutmu. 9 Jangan lagi kamu satetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan
ling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia
akan tubuh yang berdosa, 12 karena dengan Dia kamu dilama serta kelakuannya, 10 dan telah mengenakan manukuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut
sia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk mempedibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuroleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya;
asa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. 11
dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi,
13
Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu
orang bersunat atau orang tak bersunat, orang Barbar
dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihiatau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus
dupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengadalah semua dan di dalam segala sesuatu. 12 Karena itu,
14
ampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan
sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan
surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dedahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran. 13 Sabarlah
ngan memakukannya pada kayu salib: 15 Ia telah melucuti
kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang
pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menakan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam
jadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan-Nya
terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengamatas mereka. 16 Karena itu janganlah kamu biarkan orang
puni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 14 Dan di
menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau
atas semuanya itu: kenakanlah kasih, sebagai pengikat
mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat; 17 semuanya
yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15 Hendaklah
ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedamai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, kadang wujudnya ialah Kristus. 18 Janganlah kamu biarkan
rena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tukemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura mebuh. Dan bersyukurlah. 16 Hendaklah perkataan Kristus
rendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berdiam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga
kanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan
kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur semembesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, 19 sedang
orang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur,
ia tidak berpegang teguh kepada Kepala, dari mana seludan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syuruh tubuh, yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh
kur kepada Allah di dalam hatimu. 17 Dan segala sesuatu
urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahiyang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lanya. 20 Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan
kukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil
Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu
mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. 18 Hai
menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolahisteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seolah kamu masih hidup di dunia: 21 jangan jamah ini, jaharusnya
di dalam Tuhan. 19 Hai suami-suami, kasihilah
ngan kecap itu, jangan sentuh ini; 22 semuanya itu haisterimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. 20 Hai
nya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan
anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, kahanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran marena itulah yang indah di dalam Tuhan. 21 Hai bapa-bapa,
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janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. 22 Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia
ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka
saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 23 Apapun juga yang
kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24 Kamu tahu,
bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang
ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah tuan dan
kamu hamba-Nya. 25 Barangsiapa berbuat kesalahan, ia
akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak
memandang orang.

4

Perhatikanlah, supaya pelayanan yang kauterima dalam
Tuhan kaujalankan sepenuhnya. 18 Salam dari padaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah
akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu.

Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu; ingatlah, kamu juga mempunyai tuan di sorga. 2 Bertekunlah
dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. 3 Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah
membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami
dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya
aku dipenjarakan. 4 Dengan demikian aku dapat menyatakannya, sebagaimana seharusnya. 5 Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu
yang ada. 6 Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu, bagaimana kamu
harus memberi jawab kepada setiap orang. 7 Semua hal
ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus,
saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. 8 Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya
ia menghibur hatimu. 9 Ia kusuruh bersama-sama dengan
Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. 10 Salam kepada
kamu dari Aristarkhus, temanku sepenjara dan dari Markus, kemenakan Barnabas--tentang dia kamu telah menerima pesan; terimalah dia, apabila dia datang kepadamu- 11 dan dari Yesus, yang dinamai Yustus. Hanya ketiga
orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi
temanku sekerja untuk Kerajaan Allah; mereka itu telah
menjadi penghibur bagiku. 12 Salam dari Epafras kepada
kamu; ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus,
yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya
kamu berdiri teguh, sebagai orang-orang yang dewasa dan
yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. 13 Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang
dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. 14 Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas.
15
Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia; juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. 16 Dan bilamana surat ini telah dibacakan di antara
kamu, usahakanlah, supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan
juga kepadamu. 17 Dan sampaikanlah kepada Arkhipus:

1 Tesalonika

1Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-

lah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia,
orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di da- melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati
5
lam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai se- kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis--hal itu
jahtera menyertai kamu. 2 Kami selalu mengucap syukur kamu ketahui--dan tidak pernah mempunyai maksud loba
6
kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu da- yang tersembunyi--Allah adalah saksi-- juga tidak perlam doa kami. 3 Sebab kami selalu mengingat pekerjaan nah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu,
imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat ber7
kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan buat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami
Bapa kita. 4 Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang di- berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu
8
kasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. 5 Sebab Injil mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami,
yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu de- dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja
ngan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup
Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami ka9
kamu tahu, bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh sihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan
karena kamu. 6 Dan kamu telah menjadi penurut kami dan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja sipenurut Tuhan; dalam penindasan yang berat kamu te- ang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun
lah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah ke10
Kamu adalah saksi, demikian juga Allah,
oleh Roh Kudus, 7 sehingga kamu telah menjadi teladan pada kamu.
betapa
saleh,
adil
dan tak bercacatnya kami berlaku di anuntuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia
11
8
tara
kamu,
yang
percaya.
Kamu tahu, betapa kami, sedan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan
perti
bapa
terhadap
anak-anaknya,
telah menasihati kamu
bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tedan
menguatkan
hatimu
seorang
demi
seorang, 12 dan metapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu
kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa- minta dengan sangat, supaya kamu hidup sesuai dengan
apa tentang hal itu. 9 Sebab mereka sendiri berceritera kehendak Allah, yang memanggil kamu ke dalam Kera13
tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagai- jaan dan kemuliaan-Nya. Dan karena itulah kami tidak
mana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, seuntuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, 10 dan bab kamu telah menerima firman Allah yang kami beriuntuk menantikan kedatangan Anak-Nya dari sorga, yang takan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi--dan
telah dibangkitkan-Nya dari antara orang mati, yaitu Ye- memang sungguh-sungguh demikian--sebagai firman Allah,
14
sus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan da- yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab
kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat
tang.
Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangKamu sendiripun memang tahu, saudara-saudara, bahwasamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang
15
kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. 2 Tetapi Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membusungguhpun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah nuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya
dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pe16
Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan dulikan dan semua manusia mereka musuhi, karena meInjil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. reka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman
3
Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demaksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu mikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka
daya. 4 Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami sampai genap jumlahnya dan sekarang murka telah me17
layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itu- nimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-
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saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata,
tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh, dengan rindu
yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu.
18
Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu-aku, Paulus, malahan lebih dari sekali--,tetapi Iblis telah
mencegah kami. 19 Sebab siapakah pengharapan kami atau
sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan
Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangan-Nya, kalau
bukan kamu? 20 Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan
sukacita kami.

3

Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Atena. 2 Lalu
kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan
kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang
imanmu, 3 supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu,
bahwa kita ditentukan untuk itu. 4 Sebab, juga waktu
kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu, bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan
hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. 5 Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku
kuatir kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda
dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia. 6 Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan
membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu
dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangkenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa
dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, 7 maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh
kamu dan oleh imanmu. 8 Sekarang kami hidup kembali,
asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. 9 Sebab
ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita, yang kami peroleh karena
kamu, di hadapan Allah kita? 10 Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan
muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. 11 Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus,
Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. 12 Dan
kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan
berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain
dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. 13 Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya
tak bercacat dan kudus, di hadapan Allah dan Bapa kita
pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua
orang kudus-Nya.

52. 1 TESALONIKA
iklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi.
2
Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami
berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. 3 Karena inilah
kehendak Allah: pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, 4 supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi isterimu sendiri dan hidup
di dalam pengudusan dan penghormatan, 5 bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orangorang yang tidak mengenal Allah, 6 dan supaya dalam halhal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan
tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami
katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. 7 Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 8 Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak
Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. 9 Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih
mengasihi dari Allah. 10 Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi
kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. 11 Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu,
12
sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan
di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka.
13
Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa
kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal,
supaya kamu jangan berdukacita seperti orang-orang lain
yang tidak mempunyai pengharapan. 14 Karena jikalau
kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit,
maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama
dengan Dia. 15 Ini kami katakan kepadamu dengan firman
Tuhan: kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka
yang telah meninggal. 16 Sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari
sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit; 17 sesudah itu, kita yang hidup, yang masih
tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah
kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
18
Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan
perkataan-perkataan ini.

5Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, ti4Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan dak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu
2

kamu dalam Tuhan Yesus: Kamu telah mendengar dari benar-benar, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri
kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan ke- pada malam. 3 Apabila mereka mengatakan: Semuanya
pada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi ba- damai dan aman--maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh ke-
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binasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa
oleh sakit bersalin--mereka pasti tidak akan luput. 4 Tetapi
kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti
pencuri, 5 karena kamu semua adalah anak-anak terang
dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam
atau orang-orang kegelapan. 6 Sebab itu baiklah jangan
kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan
sadar. 7 Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam dan
mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. 8 Tetapi kita,
yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbajuzirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. 9 Karena Allah tidak menetapkan kita
untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan
oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, 10 yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur,
kita hidup bersama-sama dengan Dia. 11 Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah
kamu seperti yang memang kamu lakukan. 12 Kami minta
kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati
mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegor kamu; 13 dan
supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam
kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. 14 Kami juga menasihati
kamu, saudara-saudara, tegorlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang.
15
Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas
jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang
baik, terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua
orang. 16 Bersukacitalah senantiasa. 17 Tetaplah berdoa.
18
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 19 Janganlah
padamkan Roh, 20 dan janganlah anggap rendah nubuatnubuat. 21 Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik.
22
Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. 23 Semoga
Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan
semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan
kita. 24 Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan
menggenapinya. 25 Saudara-saudara, doakanlah kami. 26 Sampaikanlah
salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. 27 Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. 28 Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu!

2 Tesalonika
dengan cara yang bagaimanapun juga! Sebab sebe1Dari Paulus, Silwanus dan Timotius, kepada jemaat orang- orang
lum Hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah

orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam
Tuhan Yesus Kristus. 2 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. 3 Kami wajib selalu mengucap syukur
kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di
antara kamu, 4 sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami
sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan
imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang
kamu derita: 5 suatu bukti tentang adilnya penghakiman
Allah, yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga
Kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena Kerajaan itu. 6 Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu
7
dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari
dalam sorga menyatakan diri-Nya bersama-sama dengan
malaikat-malaikat-Nya, dalam kuasa-Nya, di dalam api
yang bernyala-nyala, 8 dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak
mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. 9 Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari
hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan-Nya, 10 apabila
Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orangorang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang
yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu
telah kamu percayai. 11 Karena itu kami senantiasa berdoa
juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu
layak bagi panggilan-Nya dan dengan kekuatan-Nya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, 12 sehingga nama
Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam kamu dan kamu di
dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan
Yesus Kristus.

2

Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia kami minta kepadamu, saudarasaudara, 2 supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah,
baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. 3 Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan

dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa,
4
yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang
disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di Bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah.
5
Tidakkah kamu ingat, bahwa hal itu telah kerapkali kukatakan kepadamu, ketika aku masih bersama-sama dengan
kamu? 6 Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia,
sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang
telah ditentukan baginya. 7 Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang
menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan,
8
pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan
dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan
nafas mulut-Nya dan akan memusnahkannya, kalau Ia datang kembali. 9 Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan Iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib,
tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, 10 dengan ruparupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus
binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. 11 Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka,
yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, 12 supaya
dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran
dan yang suka kejahatan. 13 Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudarasaudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya
telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang
menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. 14 Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil
yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh
kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. 15 Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang
kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari
kami, baik secara lisan, maupun secara tertulis. 16 Dan
Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang
dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang
telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, 17 kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik.
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3Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami,
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supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan,
sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, 2 dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang
jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. 3 Tetapi
Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan
memelihara kamu terhadap yang jahat. 4 Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. 5 Kiranya
Tuhan tetap menujukan hatimu kepada kasih Allah dan
kepada ketabahan Kristus. 6 Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang
tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut
ajaran yang telah kamu terima dari kami. 7 Sebab kamu
sendiri tahu, bagaimana kamu harus mengikuti teladan
kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, 8 dan
tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. 9 Bukan karena
kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau
menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu
ikuti. 10 Sebab, juga waktu kami berada di antara kamu,
kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 11 Kami katakan ini
karena kami dengar, bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal
yang tidak berguna. 12 Orang-orang yang demikian kami
peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. 13 Dan kamu,
saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang
baik. 14 Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa
yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu, 15 tetapi
janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegorlah dia
sebagai seorang saudara. 16 Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya terusmenerus, dalam segala hal, kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. 17 Salam dari padaku, Paulus. Salam
ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam
setiap surat: beginilah tulisanku. 18 Kasih karunia Yesus
Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian!

53. 2 TESALONIKA

1 Timotius

1Dari Paulus, rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah,
Juruselamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan
kita, 2 kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman:
kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. 3 Ketika
aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal
di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar
mereka jangan mengajarkan ajaran lain 4 ataupun sibuk
dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya,
yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman.
5
Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang
suci, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus
ikhlas. 6 Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan
itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. 7 Mereka
itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. 8 Kita tahu bahwa hukum
Taurat itu baik kalau tepat digunakan, 9 yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang
benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim,
bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi
dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, 10 bagi orang
cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi
orang makan sumpah dan seterusnya segala sesuatu yang
bertentangan dengan ajaran sehat 11 yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang
telah dipercayakan kepadaku. 12 Aku bersyukur kepada
Dia, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan
kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan
pelayanan ini kepadaku-- 13 aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi
aku telah dikasihani-Nya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman. 14 Malah
kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan
limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 15 Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya: ”Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa,” dan di antara mereka akulah yang
paling berdosa. 16 Tetapi justru karena itu aku dikasihani,

agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa,
Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabaran-Nya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada-Nya dan mendapat hidup yang kekal. 17 Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi
Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak,
yang esa! Amin. 18 Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan
tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau
memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan
hati nurani yang murni. 19 Beberapa orang telah menolak
hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah
iman mereka, 20 di antaranya Himeneus dan Aleksander,
yang telah kuserahkan kepada Iblis, supaya jera mereka
menghujat.

2

Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang,
2
untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan
dan kehormatan. 3 Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita, 4 yang menghendaki supaya
semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan
akan kebenaran. 5 Karena Allah itu esa dan esa pula Dia
yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu
manusia Kristus Yesus, 6 yang telah menyerahkan diri-Nya
sebagai tebusan bagi semua manusia: itu kesaksian pada
waktu yang ditentukan. 7 Untuk kesaksian itulah aku telah
ditetapkan sebagai pemberita dan rasul--yang kukatakan
ini benar, aku tidak berdusta--dan sebagai pengajar orangorang bukan Yahudi, dalam iman dan kebenaran. 8 Oleh
karena itu aku ingin, supaya di mana-mana orang laki-laki
berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. 9 Demikian juga hendaknya
perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepangkepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, 10 tetapi hendaklah ia berdandan
dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. 11 Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. 12 Aku tidak
mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki; hendaklah ia berdiam diri.
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54. 1 TIMOTIUS

13

yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur, 5 sebab
semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa.
6
Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudarasaudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman
kita dan dalam ajaran sehat yang telah kauikuti selama
ini. 7 Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek
8
Benarlah perkataan ini: ”Orang yang menghendaki ja- tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah.” tas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal,
2
Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak ber- karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun
9
cacat, suami dari satu isteri, dapat menahan diri, bijak- untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan
10
Itulah sebabnya kita bersana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar patut diterima sepenuhnya.
3
jerih
payah
dan
berjuang,
karena
kita menaruh penghaorang, bukan peminum, bukan pemarah melainkan pera4
rapan
kita
kepada
Allah
yang
hidup,
Juruselamat semua
mah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala kelu11
Beritakanlah
manusia,
terutama
mereka
yang
percaya.
arga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya.
12
5
dan
ajarkanlah
semuanya
itu.
Jangan
seorangpun
mengJikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sen6
anggap
engkau
rendah
karena
engkau
muda.
Jadilah
tediri, bagaimanakah ia dapat mengurus Jemaat Allah? Janganlah
ladan
bagi
orang-orang
percaya,
dalam
perkataanmu,
daia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi
sombong dan kena hukuman Iblis. 7 Hendaklah ia juga lam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu
13
mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia di- dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku dagugat orang dan jatuh ke dalam jerat Iblis. 8 Demikian tang bertekunlah dalam membaca Kitab-kitab Suci, dalam
14
Jangan lalai dalam
juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan ber- membangun dan dalam mengajar.
mempergunakan
karunia
yang
ada
padamu,
yang telah dicabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah,
9
berikan
kepadamu
oleh
nubuat
dan
dengan
penumpangan
melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam
15
hati nurani yang suci. 10 Mereka juga harus diuji dahulu, tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hibaru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata me- duplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada se16
Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajareka tak bercacat. 11 Demikian pula isteri-isteri henda- mua orang.
ranmu.
Bertekunlah
dalam semuanya itu, karena dengan
klah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah daberbuat
demikian
engkau
akan menyelamatkan dirimu dan
pat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal.
12
semua
orang
yang
mendengar
engkau.
Diaken haruslah suami dari satu isteri dan mengurus
Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. 14 Lagipula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam
dosa. 15 Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan
pengudusan dengan segala kesederhanaan.

3

anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. 13 Karena
mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan
yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. 14 Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. 15 Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau
tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah,
yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan
dasar kebenaran. 16 Dan sesungguhnya agunglah rahasia
ibadah kita: ”Dia, yang telah menyatakan diri-Nya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam Roh; yang menampakkan diri-Nya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di
antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah; yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan.”

4

Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktuwaktu kemudian, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan 2 oleh tipu
daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap
mereka. 3 Mereka itu melarang orang kawin, melarang
orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. 4 Karena semua
yang diciptakan Allah itu baik dan suatupun tidak ada

5

Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegorlah dia sebagai bapa. Tegorlah orang-orang
muda sebagai saudaramu, 2 perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu
dengan penuh kemurnian. 3 Hormatilah janda-janda yang
benar-benar janda. 4 Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertamatama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri
dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena
itulah yang berkenan kepada Allah. 5 Sedangkan seorang
janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang
diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. 6 Tetapi seorang
janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah
mati selagi hidup. 7 Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada
janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela.
8
Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak
saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan
lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 9 Yang didaftarkan sebagai janda, hanyalah mereka yang tidak kurang
dari enam puluh tahun, yang hanya satu kali bersuami
10
dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik,
seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh
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kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perdalam kesesakan--pendeknya mereka yang telah menggu- kataan sehat--yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus-nakan segala kesempatan untuk berbuat baik. 11 Tolaklah dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita,
pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila 4 ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu
mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang mencera- apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersiikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin 12 dan lat kata, yang menyebabkan dengki, cidera, fitnah, curiga,
dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepada- 5 percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpiNya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. 13 Lagipula
kiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira
dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. 6 Memang
diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan
tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan besar. 7 Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam
mengatakan hal-hal yang tidak pantas. 14 Karena itu aku dunia dan kitapun tidak dapat membawa apa-apa ke luar.
mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh 8 Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 9 Tetapi meanak, memimpin rumah tangganya dan jangan memberi reka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke daalasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. lam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa
15
Karena beberapa janda telah tersesat mengikut Iblis. dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia
16
Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mem- ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10 Karena akar sepunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia mem- gala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uabantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi nglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan
jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu me- menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 11 Tetapi
reka yang benar-benar janda. 17 Penatua-penatua yang engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah
baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat, teru- keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelemtama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan butan. 12 Bertandinglah dalam pertandingan iman yang
mengajar. 18 Bukankah Kitab Suci berkata: ”Janganlah benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engengkau memberangus mulut lembu yang sedang mengi- kau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang
rik,” dan lagi ”seorang pekerja patut mendapat upahnya.” benar di depan banyak saksi. 13 Di hadapan Allah yang
19
Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang pe- memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan
natua kecuali kalau didukung dua atau tiga orang saksi. Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar
20
Mereka yang berbuat dosa hendaklah kautegor di depan itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu:
semua orang agar yang lain itupun takut. 21 Di hadapan 14 Turutilah perintah ini, dengan tidak bercacat dan tiAllah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihan- dak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus
Nya kupesankan dengan sungguh kepadamu: camkanlah menyatakan diri-Nya, 15 yaitu saat yang akan ditentukan
petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam se- oleh Penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagala sesuatu tanpa memihak. 22 Janganlah engkau terburu- gia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan.
buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah 16 Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, berterbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemur- semayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorangpun
nian dirimu. 23 Janganlah lagi minum air saja, melainkan tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat
tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu melihat Dia. Bagi-Nyalah hormat dan kuasa yang kekal!
terganggu dan tubuhmu sering lemah. 24 Dosa beberapa Amin. 17 Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di duorang menyolok, seakan-akan mendahului mereka ke pe- nia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap
ngadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan
nyata kemudian. 25 Demikianpun perbuatan baik itu se- pada Allah yang dalam kekayaan-Nya memberikan kepada
gera nyata dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18 Peringatkanlah
tinggal tersembunyi.
agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi 19 dan dengan demikian
mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi
Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup
daknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala
yang sebenarnya. 20 Hai Timotius, peliharalah apa yang tepenghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan
lah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kodihujat orang. 2 Jika tuan mereka seorang percaya, jangasong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan
nlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus,
yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, 21 karena
melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik
ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan delagi, karena tuan yang menerima berkat pelayanan memikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. (6nyertai kamu!
3
2b) Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika

6

2 Timotius

1Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah
untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus
Yesus, 2 kepada Timotius, anakku yang kekasih: kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan
Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. 3 Aku mengucap syukur kepada Allah, yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku.
Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku,
baik siang maupun malam. 4 Dan apabila aku terkenang
akan air matamu yang kaucurahkan, aku ingin melihat
engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. 5 Sebab aku
teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang
pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam
ibumu Eunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 6 Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan
tanganku atasmu. 7 Sebab Allah memberikan kepada kita
bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan
kekuatan, kasih dan ketertiban. 8 Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku,
seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. 9 Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan
kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum
permulaan zaman 10 dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juruselamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil
telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup
yang tidak dapat binasa. 11 Untuk Injil inilah aku telah
ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai
guru. 12 Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu; karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan
apa yang telah dipercayakan-Nya kepadaku hingga pada
hari Tuhan. 13 Peganglah segala sesuatu yang telah engkau
dengar dari padaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan
lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
14
Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakanNya kepada kita, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita.
15
Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia
Kecil berpaling dari padaku; termasuk Figelus dan Her-

mogenes. 16 Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya
kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam
penjara. 17 Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan
sudah juga menemui aku. 18 Kiranya Tuhan menunjukkan
rahmat-Nya kepadanya pada hari-Nya. Betapa banyaknya
pelayanan yang ia lakukan di Efesus engkau lebih mengetahuinya dari padaku.

2

Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Apa yang telah engkau dengar
dari padaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap
mengajar orang lain. 3 Ikutlah menderita sebagai seorang
prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 4 Seorang prajurit
yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan
soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 5 Seorang olahragawan hanya
dapat memperoleh mahkota sebagai juara, apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 6 Seorang
petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 7 Perhatikanlah apa yang kukatakan;
Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala
sesuatu. 8 Ingatlah ini: Yesus Kristus, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai
keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku.
9
Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah
dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah
tidak terbelenggu. 10 Karena itu aku sabar menanggung
semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. 11 Benarlah perkataan ini:
”Jika kita mati dengan Dia, kitapun akan hidup dengan
Dia; 12 jika kita bertekun, kitapun akan ikut memerintah
dengan Dia; jika kita menyangkal Dia, Diapun akan menyangkal kita; 13 jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal diri-Nya.” 14 Ingatkanlah
dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh
kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah
mengacaukan orang yang mendengarnya. 15 Usahakanlah
supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang
pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang mem-
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beritakan perkataan kebenaran itu. 16 Tetapi hindarilah
omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. 17 Perkataan mereka menjalar seperti
penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus
dan Filetus, 18 yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang.
19
Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah: ”Tuhan mengenal siapa kepunyaan-Nya” dan
”Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan.” 20 Dalam rumah yang besar bukan
hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan
juga dari kayu dan tanah; yang pertama dipakai untuk
maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang
kurang mulia. 21 Jika seorang menyucikan dirinya dari halhal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk
dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan
yang mulia. 22 Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama
dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati
yang murni. 23 Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang
bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu
menimbulkan pertengkaran, 24 sedangkan seorang hamba
Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar 25 dan
dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka
melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan
kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, 26 dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari
jerat Iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya.
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Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang
masa yang sukar. 2 Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual
dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak
tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, 3 tidak
tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan
orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka
yang baik, 4 suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dari pada menuruti
Allah. 5 Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakekatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu! 6 Sebab di antara mereka
terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang
lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang sarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu,
7
yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah
dapat mengenal kebenaran. 8 Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang
kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak
tahan uji. 9 Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih
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maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan merekapun akan nyata bagi semua orang. 10 Tetapi
engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku.
11
Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan
Tuhan telah melepaskan aku dari padanya. 12 Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, 13 sedangkan orang jahat dan
penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan
disesatkan. 14 Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang
pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 15 Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan
oleh iman kepada Kristus Yesus. 16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17 Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi
untuk setiap perbuatan baik.

4

Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan
dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan-Nya
dan demi Kerajaan-Nya: 2 Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang
salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran
dan pengajaran. 3 Karena akan datang waktunya, orang
tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka
akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 4 Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya
bagi dongeng. 5 Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal,
sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil
dan tunaikanlah tugas pelayananmu! 6 Mengenai diriku,
darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan
saat kematianku sudah dekat. 7 Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan
aku telah memelihara iman. 8 Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua
orang yang merindukan kedatangan-Nya. 9 Berusahalah
supaya segera datang kepadaku, 10 karena Demas telah
mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan
Titus ke Dalmatia. 11 Hanya Lukas yang tinggal dengan
aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia ke mari, karena
pelayanannya penting bagiku. 12 Tikhikus telah kukirim
ke Efesus. 13 Jika engkau ke mari bawa juga jubah yang
kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga kitab-
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kitabku, terutama perkamen itu. 14 Aleksander, tukang
tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap
aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya.
15
Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena
dia sangat menentang ajaran kita. 16 Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorangpun yang membantu
aku, semuanya meninggalkan aku--kiranya hal itu jangan
ditanggungkan atas mereka--, 17 tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. 18 Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam KerajaanNya di sorga. Bagi-Nyalah kemuliaan selama-lamanya!
Amin. 19 Salam kepada Priska dan Akwila dan kepada keluarga Onesiforus. 20 Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. 21 Berusahalah
ke mari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan
Pudes dan Linus dan Klaudia dan dari semua saudara.
22
Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia-Nya menyertai
kamu!

Titus

1Dari Paulus, hamba Allah dan rasul Yesus Kristus untuk

ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati me16
memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan penge- reka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi detahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam iba- ngan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka
dah kita, 2 dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang
kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan baik.
oleh Allah yang tidak berdusta, 3 dan yang pada waktu
Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan
yang dikehendaki-Nya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku ajaran yang sehat: 2 Laki-laki yang tua hendaklah hidup
sesuai dengan perintah Allah, Juruselamat kita. 4 Kepada sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam
Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama: kasih kasih dan dalam ketekunan. 3 Demikian juga perempuankarunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai
Yesus, Juruselamat kita, menyertai engkau. 5 Aku telah orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menmeninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya jadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang
engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan su- baik 4 dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan
paya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, muda mengasihi suami dan anak-anaknya, 5 hidup bijakseperti yang telah kupesankan kepadamu, 6 yakni orang- sana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati
orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu is- dan taat kepada suaminya, agar Firman Allah jangan diteri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat hujat orang. 6 Demikian juga orang-orang muda; nasihadituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak ter- tilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala
tib. 7 Sebab sebagai pengatur rumah Allah seorang pe- hal 7 dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam
nilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguhpemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak se- sungguh dalam pengajaranmu, 8 sehat dan tidak bercela
rakah, 8 melainkan suka memberi tumpangan, suka akan dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu, kayang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri rena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan
9
dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang se- tentang kita. 9 Hamba-hamba hendaklah taat kepada tusuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup mena- annya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meya- ngan membantah, 10 jangan curang, tetapi hendaklah sekinkan penentang-penentangnya. 10 Karena sudah banyak lalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka daorang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang lam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juruselamat kita.
berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia- 11 Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua
sia mereka menyesatkan pikiran. 11 Orang-orang semacam manusia sudah nyata. 12 Ia mendidik kita supaya kita meitu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau ba- ninggalkan kefasikan dan keinginan-keingina duniawi dan
nyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak un- supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di datuk mendapat untung yang memalukan. 12 Seorang dari lam dunia sekarang ini 13 dengan menantikan penggenapan
kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata: pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan ke”Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap muliaan Allah yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yeyang malas.” 13 Kesaksian itu benar. Karena itu tegorlah sus Kristus, 14 yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita
mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk
iman, 14 dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng menguduskan bagi diri-Nya suatu umat, kepunyaan-Nya
Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari sendiri, yang rajin berbuat baik. 15 Beritakanlah semuakebenaran. 15 Bagi orang suci semuanya suci; tetapi bagi nya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala
orang najis dan bagi orang tidak beriman suatupun tidak kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap
engkau rendah.
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Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap
untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. 2 Janganlah
mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. 3 Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan: tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagaibagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan
kedengkian, keji, saling membenci. 4 Tetapi ketika nyata
kemurahan Allah, Juruselamat kita, dan kasih-Nya kepada
manusia, 5 pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita,
bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, 6 yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juruselamat kita, 7 supaya kita, sebagai orang
yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita.
8
Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan
yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. 9 Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang
bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran
mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna
dan sia-sia belaka. 10 Seorang bidat yang sudah satu dua
kali kaunasihati, hendaklah engkau jauhi. 11 Engkau tahu
bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. 12 Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. 13 Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat
itu, dan Apolos, dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. 14 Dan biarlah orang-orang
kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup
mereka jangan tidak berbuah. 15 Salam dari semua orang
yang bersama aku di sini dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih
karunia menyertai kamu sekalian!

56. TITUS

Filemon

1Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus dan
dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami 2 dan kepada Apfia saudara perempuan kita dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan
kita dan kepada jemaat di rumahmu: 3 Kasih karunia dan
damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 4 Aku mengucap syukur kepada Allahku, setiap kali aku mengingat engkau dalam
doaku, 5 karena aku mendengar tentang kasihmu kepada
semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan
Yesus. 6 Dan aku berdoa, agar persekutuanmu di dalam
iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di
antara kita untuk Kristus. 7 Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orangorang kudus telah kauhiburkan, saudaraku. 8 Karena itu,
sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, 9 tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik
aku memintanya dari padamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagipula sekarang dipenjarakan karena
Kristus Yesus, 10 mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni
Onesimus 11 --dahulu memang dia tidak berguna bagimu,
tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. 12 Dia kusuruh kembali kepadamu--dia, yaitu buah
hatiku--. 13 Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil, 14 tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan
sukarela. 15 Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan
sejenak dari padamu, supaya engkau dapat menerimanya
untuk selama-lamanya, 16 bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari pada hamba, yaitu sebagai saudara yang
kekasih, bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. 17 Kalau engkau
menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti
aku sendiri. 18 Dan kalau dia sudah merugikan engkau
ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya
itu kepadaku-- 19 aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri: Aku akan membayarnya--agar jangan kukatakan: ”Tanggungkanlah semuanya itu kepa-

damu!” --karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu
sendiri. 20 Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku
di dalam Tuhan: Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus!
21
Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih dari pada permintaanku ini akan
kaulakukan. 22 Dalam pada itu bersedialah juga memberi
tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku
akan dikembalikan kepadamu. 23 Salam kepadamu dari
Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, 24 dan
dari Markus, Aristarkhus, Demas dan Lukas, teman-teman
sekerjaku. 25 Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu!
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Ibrani

1Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, 2 maka pada zaman akhir ini
Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan AnakNya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan
alam semesta. 3 Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan
gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia
selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah
kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi, 4 jauh lebih tinggi dari pada malaikat-malaikat, sama seperti nama
yang dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah dari pada
nama mereka. 5 Karena kepada siapakah di antara malaikatmalaikat itu pernah Ia katakan: ”Anak-Ku Engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini?” dan ”Aku akan
menjadi Bapa-Nya, dan Ia akan menjadi Anak-Ku?” 6 Dan
ketika Ia membawa pula Anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata: ”Semua malaikat Allah harus menyembah
Dia.” 7 Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata: ”Yang
membuat malaikat-malaikat-N menjadi badai dan pelayanpelayan-Nya menjadi nyala api.” 8 Tetapi tentang Anak
Ia berkata: ”Takhta-Mu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. 9 Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan; sebab itu Allah, Allah-Mu telah mengurapi Engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu-Mu.” 10 Dan: ”Pada mulanya, ya
Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit
adalah buatan tangan-Mu. 11 Semuanya itu akan binasa,
tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi
usang seperti pakaian; 12 seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak
berkesudahan.” 13 Dan kepada siapakah di antara malaikat
itu pernah Ia berkata: ”Duduklah di sebelah kanan-Ku,
sampai Kubuat musuh-musuh-Mu menjadi tumpuan kakiMu?” 14 Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus
memperoleh keselamatan?

2Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa

yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut dibawa
arus. 2 Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, 3 bagaimanakah kita akan luput, jikalau kita menyianyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan 4 Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh
tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai
penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus, yang dibagibagikan-Nya menurut kehendak-Nya. 5 Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan
datang, yang kita bicarakan ini. 6 Ada orang yang pernah
memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya: ”Apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya, atau anak
manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? 7 Namun
Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah dari pada malaikat-malaikat, dan telah
memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, 8 segala sesuatu telah Engkau taklukkan di bawah kaki-Nya.” Sebab
dalam menaklukkan segala sesuatu kepada-Nya, tidak ada
suatupun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadaNya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat, bahwa segala
sesuatu telah ditaklukkan kepada-Nya. 9 Tetapi Dia, yang
untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari
pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh
karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan
dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. 10 Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah--yang bagi-Nya dan oleh-Nya
segala sesuatu dijadikan--,yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan, dengan
penderitaan. 11 Sebab Ia yang menguduskan dan mereka
yang dikuduskan, mereka semua berasal dari Satu; itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara,
12
kata-Nya: ”Aku akan memberitakan nama-Mu kepada
saudara-saudara-Ku, dan memuji-muji Engkau di tengahtengah jemaat,” 13 dan lagi: ”Aku akan menaruh kepercayaan kepada-Nya,” dan lagi: ”Sesungguhnya, inilah Aku
dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepada-Ku.”
14
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan
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daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan kah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimmendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematianpinan Musa? 17 Dan siapakah yang Ia murkai empat puluh
Nya Ia memusnahkan dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan
maut; 15 dan supaya dengan jalan demikian Ia membe- yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? 18 Dan
baskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam per- siapakah yang telah Ia sumpahi, bahwa mereka takkan mahambaan oleh karena takutnya kepada maut. 16 Sebab se- suk ke tempat perhentian-Nya? Bukankah mereka yang
sungguhnya, bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tidak taat? 19 Demikianlah kita lihat, bahwa mereka tidak
tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. 17 Itulah se- dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka.
babnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan
saudara-saudara-Nya, supaya Ia menjadi Imam Besar yang
Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada
menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk
seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, se18
mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena
kalipun janji akan masuk ke dalam perhentian-Nya maIa sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dasih berlaku. 2 Karena kepada kita diberitakan juga kapat menolong mereka yang dicobai.
bar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman
pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak
Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang men- bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang
dapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah ke- mendengarnya. 3 Sebab kita yang beriman, akan masuk
pada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Ye- ke tempat perhentian seperti yang Ia katakan: ”Sehingga
sus, 2 yang setia kepada Dia yang telah menetapkan-Nya, Aku bersumpah dalam murka-Ku: Mereka takkan masuk
sebagaimana Musapun setia dalam segenap rumah-Nya. ke tempat perhentian-Ku,” sekalipun pekerjaan-Nya sudah
3
Sebab Ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih be- selesai sejak dunia dijadikan. 4 Sebab tentang hari ketujuh
sar dari pada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih di- pernah dikatakan di dalam suatu nas: ”Dan Allah berhormati dari pada rumah yang dibangunnya. 4 Sebab se- henti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan-Nya.” 5 Dan
tiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi dalam nas itu kita baca: ”Mereka takkan masuk ke temahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. 5 Dan Musa me- pat perhentian-Ku.” 6 Jadi sudah jelas, bahwa ada sejumlah
mang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan
untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberi- mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar
takan kemudian, 6 tetapi Kristus setia sebagai Anak yang kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka.
mengepalai rumah-Nya; dan rumah-Nya ialah kita, jika 7 Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu ”hari ini”,
kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada keper- ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantacayaan dan pengharapan yang kita megahkan. 7 Sebab itu, raan Daud seperti dikatakan di atas: ”Pada hari ini, jika
seperti yang dikatakan Roh Kudus: ”Pada hari ini, jika kamu mendengar suara-Nya, janganlah keraskan hatimu!”
kamu mendengar suara-Nya, 8 janganlah keraskan hatimu 8 Sebab, andaikata Yosua telah membawa mereka masuk ke
seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di pa- tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kedang gurun, 9 di mana nenek moyangmu mencobai Aku de- mudian tentang suatu hari lain. 9 Jadi masih tersedia suatu
ngan jalan menguji Aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah. 10 Sebab
perbuatan-Ku, empat puluh tahun lamanya. 10 Itulah se- barangsiapa telah masuk ke tempat perhentian-Nya, ia senbabnya Aku murka kepada angkatan itu, dan berkata: Se- diri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti
lalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalan- Allah berhenti dari pekerjaan-Nya. 11 Karena itu baiklah
Ku, 11 sehingga Aku bersumpah dalam murka-Ku: Mereka kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, sutakkan masuk ke tempat perhentian-Ku.” 12 Waspadalah, paya jangan seorangpun jatuh karena mengikuti contoh
hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan ter- ketidaktaatan itu juga. 12 Sebab firman Allah hidup dan
dapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya kuat dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua manaoleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. 13 Tetapi pun; ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan
nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama ma- roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup membedakan
sih dapat dikatakan ”hari ini”, supaya jangan ada di an- pertimbangan dan pikiran hati kita. 13 Dan tidak ada sutara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya atu makhlukpun yang tersembunyi di hadapan-Nya, sebab
dosa. 14 Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia,
asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya yang kepada-Nya kita harus memberikan pertanggungan
pada keyakinan iman kita yang semula. 15 Tetapi apabila jawab. 14 Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar
pernah dikatakan: ”Pada hari ini, jika kamu mendengar Agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus,
suara-Nya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kege- Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengaraman”, 16 siapakah mereka yang membangkitkan amarah kuan iman kita. 15 Sebab Imam Besar yang kita punya,
Allah, sekalipun mereka mendengar suara-Nya? Bukan- bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan
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kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita,
Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16 Sebab itu
marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita
pada waktunya.

4

Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, 5 dan yang mengecap firman
yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan
datang, 6 namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi Anak Allah bagi diri me7
Sebab setiap imam besar, yang dipilih dari antara ma- reka dan menghina-Nya di muka umum. Sebab tanah
nusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya,
dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna
yang mengerjakannya, menerima berkat dari
dan korban karena dosa. 2 Ia harus dapat mengerti orang- bagi mereka
8
Allah;
tetapi
jikalau tanah itu menghasilkan semak duri
orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia
dan
rumput
duri,
tidaklah ia berguna dan sudah dekat
3
sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya
pada
kutuk,
yang
berakhir
dengan pembakaran. 9 Tetapi,
untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja
bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. 4 Dan tidak hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berseorangpun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya kata demikian tentang kamu, kami yakin, bahwa kamu
yang lebih baik, yang mengandung kesesendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang memiliki sesuatu
10
Sebab
Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa
lamatan.
5
telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tiakan
pekerjaanmu
dan kasihmu yang kamu tunjukkan terdak memuliakan diri-Nya sendiri dengan menjadi Imam
hadap
nama-Nya
oleh
pelayanan kamu kepada orang-orang
Besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadakudus,
yang
masih
kamu
lakukan sampai sekarang. 11 Tetapi
Nya: ”Anak-Ku Engkau! Engkau telah Kuperanakkan
pada hari ini”, 6 sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas kami ingin, supaya kamu masing-masing menunjukkan kelain: ”Engkau adalah Imam untuk selama-lamanya, me- sungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu
12
nurut peraturan Melkisedek.” 7 Dalam hidup-Nya sebagai suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya, agar kamu
manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut
mendapat bagian
dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sang- mereka yang oleh iman dan kesabaran
13
dalam
apa
yang
dijanjikan
Allah.
Sebab
ketika Allah
gup menyelamatkan-Nya dari maut, dan karena kesalehanmemberikan
janji-Nya
kepada
Abraham,
Ia
bersumpah
8
Nya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah Anak,
demi
diri-Nya
sendiri,
karena
tidak
ada
orang
yang leIa telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita14
bih
tinggi
dari
pada-Nya,
kata-Nya:
”Sesungguhnya
Aku
9
Nya, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaan-Nya, Ia
akan
memberkati
engkau
berlimpah-limpah
dan
akan
memmenjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang
15
yang taat kepada-Nya, 10 dan Ia dipanggil menjadi Imam buat engkau sangat banyak.” Abraham menanti dengan
ia memperoleh apa yang diBesar oleh Allah, menurut peraturan Melkisedek. 11 Tentang sabar dan dengan demikian
16
janjikan
kepadanya.
Sebab
manusia bersumpah demi
hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang suorang
yang
lebih
tinggi,
dan
sumpah
itu menjadi suatu
kar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam
pengokohan
baginya,
yang
mengakhiri
segala bantahan.
12
hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu, ditinjau dari 17
Karena
itu,
untuk
lebih
meyakinkan
mereka
yang bersudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu
hak
menerima
janji
itu
akan
kepastian
putusan-Nya,
Allah
masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan
18
telah
mengikat
diri-Nya
dengan
sumpah,
supaya
oleh
Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan
dua
kenyataan
yang
tidak
berubah-ubah,
tentang
mana
13
keras. Sebab barangsiapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlinmenjangkau
anak kecil. 14 Tetapi makanan keras adalah untuk orang- dungan, beroleh dorongan yang kuat untuk
19
pengharapan
yang
terletak
di
depan
kita.
Pengharapan
orang dewasa, yang karena mempunyai pancaindera yang
kita, yang
terlatih untuk membedakan yang baik dari pada yang ja- itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa
20
telah
dilabuhkan
sampai
ke
belakang
tabir,
di
mana Yehat.
sus telah masuk sebagai Perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi Imam Besar sampai
Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama
selama-lamanya.
dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi
Sebab Melkisedek adalah raja Salem dan imam Allah
dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia,
dan dasar kepercayaan kepada Allah, 2 yaitu ajaran ten- Yang Mahatinggi; ia pergi menyongsong Abraham ketika
tang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebang- Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja, dan memkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. 3 Dan itu- berkati dia. 2 Kepadanyapun Abraham memberikan selah yang akan kita perbuat, jika Allah mengizinkannya. persepuluh dari semuanya. Menurut arti namanya Mel-
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kisedek adalah pertama-tama raja kebenaran, dan juga menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk
raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. 3 Ia tidak ber- tetap menjabat imam. 24 Tetapi, karena Ia tetap selamabapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal lamanya, imamat-Nya tidak dapat beralih kepada orang
dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan lain. 25 Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan desama dengan Anak Allah, ia tetap menjadi imam sam- ngan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepai selama-lamanya. 4 Camkanlah betapa besarnya orang pada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Peitu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, mem- ngantara mereka. 26 Sebab Imam Besar yang demikianlah
berikan sepersepuluh dari segala rampasan yang paling yang kita perlukan: yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa
baik. 5 Dan mereka dari anak-anak Lewi, yang menerima noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih
jabatan imam, mendapat tugas, menurut hukum Taurat, tinggi dari pada tingkat-tingkat sorga, 27 yang tidak seperti
untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersemsaudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah bahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu baketurunan Abraham. 6 Tetapi Melkisedek, yang bukan ke- rulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukanturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham Nya satu kali untuk selama-lamanya, ketika Ia memperdan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. sembahkan diri-Nya sendiri sebagai korban. 28 Sebab hu7
Memang tidak dapat disangkal, bahwa yang lebih rendah kum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelediberkati oleh yang lebih tinggi. 8 Dan di sini manusia- mahan menjadi Imam Besar, tetapi sumpah, yang diumanusia fana menerima persepuluhan, dan di sana Ia, yang capkan kemudian dari pada hukum Taurat, menetapkan
tentang Dia diberi kesaksian, bahwa Ia hidup. 9 Maka da- Anak, yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya.
patlah dikatakan, bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi, yang berhak meneInti segala yang kita bicarakan itu ialah: kita memrima persepuluhan, 10 sebab ia masih berada dalam tubuh
punyai Imam Besar yang demikian, yang duduk di sebebapa leluhurnya, ketika Melkisedek menyongsong bapa lelah kanan takhta Yang Mahabesar di sorga, 2 dan yang
luhurnya itu. 11 Karena itu, andaikata oleh imamat Lewi
melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah
telah tercapai kesempurnaan--sebab karena imamat itu umat
sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manuIsrael telah menerima Taurat--apakah sebabnya masih perlu
sia. 3 Sebab setiap Imam Besar ditetapkan untuk memseorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut perpersembahkan korban dan persembahan dan karena itu
aturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan
Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan.
12
menurut peraturan Harun? Sebab, jikalau imamat beru- 4
Sekiranya Ia di bumi ini, Ia sama sekali tidak akan menbah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat
jadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mem13
itu. Sebab Ia, yang dimaksudkan di sini, termasuk suku
persembahkan persembahan menurut hukum Taurat. 5 Pelayanan
lain; dari suku ini tidak ada seorangpun yang pernah memereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada
layani di mezbah. 14 Sebab telah diketahui semua orang,
di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa,
bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda dan mengenai
ketika ia hendak mendirikan kemah: ”Ingatlah,” demikian
suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tenfirman-Nya,
”bahwa engkau membuat semuanya itu metang imam-imam. 15 Dan hal itu jauh lebih nyata lagi, jinurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas
kalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisegunung itu.” 6 Tetapi sekarang Ia telah mendapat suatu pedek, 16 yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturanlayanan yang jauh lebih agung, karena Ia menjadi Penganperaturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak
tara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas
dapat binasa. 17 Sebab tentang Dia diberi kesaksian: ”Engjanji yang lebih tinggi. 7 Sebab, sekiranya perjanjian yang
kau adalah Imam untuk selama-lamanya, menurut perapertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi temturan Melkisedek.” 18 Memang suatu hukum yang dikelupat untuk yang kedua. 8 Sebab Ia menegor mereka ketika
arkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempuIa berkata: ”Sesungguhnya, akan datang waktunya,” denyai kekuatan dan karena itu tidak berguna, 19 --sebab humikianlah firman Tuhan, ”Aku akan mengadakan perjankum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan-jian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda,
tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, 9
bukan seperti perjanjian yang telah Kuadakan dengan neyang mendekatkan kita kepada Allah. 20 Dan sama senek moyang mereka, pada waktu Aku memegang tangan
perti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah--memang mereka
mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
telah menjadi imam tanpa sumpah, 21 tetapi Ia dengan
Sebab mereka tidak setia kepada perjanjian-Ku, dan Aku
sumpah, diucapkan oleh Dia yang berfirman kepada-Nya:
menolak mereka,” demikian firman Tuhan. 10 ”Maka ini”Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal: Englah perjanjian yang Kuadakan dengan kaum Israel sesukau adalah Imam untuk selama-lamanya” -- 22 demikian
dah waktu itu,” demikianlah firman Tuhan. ”Aku akan
pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lemenaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menulisbih kuat. 23 Dan dalam jumlah yang besar mereka telah
kannya dalam hati mereka, maka Aku akan menjadi Allah
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mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. 11 Dan mereka
tidak akan mengajar lagi sesama warganya, atau sesama
saudaranya dengan mengatakan: Kenallah Tuhan! Sebab
mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku. 12 Sebab
Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.” 13 Oleh
karena Ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, Ia
menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah
menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang,
telah dekat kepada kemusnahannya.

14

betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan diri-Nya sendiri kepada Allah
sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan
hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia,
supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
15
Karena itu Ia adalah Pengantara dari suatu perjanjian
yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat
menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah
mati untuk menebus pelanggaran-pelanggara yang telah
dilakukan selama perjanjian yang pertama. 16 Sebab di
mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. 17 Karena suatu wasiat baMemang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturanrulah sah, kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia
peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan
tidak berlaku, selama pembuat wasiat itu masih hidup.
tangan manusia. 2 Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, 18
Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak
yaitu bagian yang paling depan dan di situ terdapat kaki
disahkan tanpa darah. 19 Sebab sesudah Musa memberidian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut temtahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh
pat yang kudus. 3 Di belakang tirai yang kedua terdaumat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba
pat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kujantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki
dus. 4 Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari
kitab itu sendiri dan seluruh umat, 20 sambil berkata: ”Iniemas, dan tabut perjanjian, yang seluruhnya disalut delah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu.”
ngan emas; di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli- 21
Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikibuli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bernya
secara demikian dengan darah. 22 Dan hampir segala
tunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, 5 dan
sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah,
di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup
dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan 23
Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di
sekarang secara terperinci. 6 Demikianlah caranya tempat
sorga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi bendayang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa mabenda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang
suk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melalebih baik dari pada itu. 24 Sebab Kristus bukan masuk ke
kukan ibadah mereka, 7 tetapi ke dalam kemah yang kedalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya
dua hanya Imam Besar saja yang masuk sekali setahun,
merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke
dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena didalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna
rinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran, yang
kepentingan kita. 25 Dan Ia bukan masuk untuk berulangdibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. 8 Dengan ini
ulang mempersembahkan diri-Nya sendiri, sebagaimana
Roh Kudus menyatakan, bahwa jalan ke tempat yang kuImam Besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus
dus itu belum terbuka, selama kemah yang pertama itu
dengan darah yang bukan darahnya sendiri. 26 Sebab jika
masih ada. 9 Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dedemikian Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia
ngan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang
ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja
tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersemmenyatakan diri-Nya, pada zaman akhir untuk menghabahkannya menurut hati nurani mereka, 10 karena semuapuskan dosa oleh korban-Nya. 27 Dan sama seperti manunya itu, di samping makanan minuman dan pelbagai masia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesucam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidah itu dihakimi, 28 demikian pula Kristus hanya satu kali
dup insani, yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pemsaja mengorbankan diri-Nya untuk menanggung dosa babaharuan. 11 Tetapi Kristus telah datang sebagai Imam
nyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan diri-Nya seBesar untuk hal-hal yang baik yang akan datang: Ia tekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan
lah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih semkeselamatan kepada mereka, yang menantikan Dia.
purna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, --artinya
12
yang tidak termasuk ciptaan ini, -- dan Ia telah masuk
satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kuDi dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan
dus bukan dengan membawa darah domba jantan dan da- saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan harah anak lembu, tetapi dengan membawa darah-Nya sen- kekat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan
diri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dikekal. 13 Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu persembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurjantan dan percikan abu lembu muda menguduskan me- nakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamreka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, nya. 2 Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mem-
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persembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjeibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan lang hari Tuhan yang mendekat. 26 Sebab jika kita sengaja
sekali untuk selama-lamanya. 3 Tetapi justru oleh korban- berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang
korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus
dosa. 4 Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau da- dosa itu. 27 Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerah domba jantan menghapuskan dosa. 5 Karena itu ke- rikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan
tika Ia masuk ke dunia, Ia berkata: ”Korban dan persem- menghanguskan semua orang durhaka. 28 Jika ada orang
bahan tidak Engkau kehendaki--tetapi Engkau telah me- yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa benyediakan tubuh bagiku--. 6 Kepada korban bakaran dan las kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi.
korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan. 7 Lalu 29 Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan
Aku berkata: Sungguh, Aku datang; dalam gulungan ki- atas dia, yang menginjak-injak Anak Allah, yang mengtab ada tertulis tentang Aku untuk melakukan kehendak- anggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan
Mu, ya Allah-Ku.” 8 Di atas Ia berkata: ”Korban dan per- yang menghina Roh kasih karunia? 30 Sebab kita mengesembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa ti- nal Dia yang berkata: ”Pembalasan adalah hak-Ku. Akudak Engkau kehendaki dan Engkau tidak berkenan kepada- lah yang akan menuntut pembalasan.” Dan lagi: ”Tuhan
nya” --meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat- akan menghakimi umat-Nya.” 31 Ngeri benar, kalau jatuh
-. 9 Dan kemudian kata-Nya: ”Sungguh, Aku datang un- ke dalam tangan Allah yang hidup. 32 Ingatlah akan masa
tuk melakukan kehendak-Mu.” Yang pertama Ia hapuskan, yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak
supaya menegakkan yang kedua. 10 Dan karena kehendak- menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan
Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama- yang berat, 33 baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh
lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. 11 Selanjutnya
cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil
setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan seberulang-ulang mempersembahkan korban yang sama, yang demikian. 34 Memang kamu telah turut mengambil bagian
sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. 12 Tetapi Ia, dalam penderitaan orang-orang hukuman dan ketika harta
setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita,
dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan sebab kamu tahu, bahwa kamu memiliki harta yang lebih
Allah, 13 dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya, di baik dan yang lebih menetap sifatnya. 35 Sebab itu jangamana musuh-musuh-Nya akan dijadikan tumpuan kaki- nlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah
Nya. 14 Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempur- yang menantinya. 36 Sebab kamu memerlukan ketekunan,
nakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu
15
Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesak- memperoleh apa yang dijanjikan itu. 37 ”Sebab sedikit,
sian kepada kita, 16 sebab setelah Ia berfirman: ”Inilah bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang,
perjanjian yang akan Kuadakan dengan mereka sesudah sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangan-Nya.
waktu itu,” Ia berfirman pula: ”Aku akan menaruh hukum- 38 Tetapi orang-Ku yang benar akan hidup oleh iman, dan
Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal apabila ia mengundurkan diri, maka Aku tidak berkenan
budi mereka, 17 dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa kepadanya.” 39 Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengdan kesalahan mereka.” 18 Jadi apabila untuk semuanya undurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya
itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan dan yang beroleh hidup.
korban karena dosa. 19 Jadi, saudara-saudara, oleh darah
Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke daIman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita halam tempat kudus, 20 karena Ia telah membuka jalan yang
rapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita libaru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirihat. 2 Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian keNya sendiri, 21 dan kita mempunyai seorang Imam Besar
pada nenek moyang kita. 3 Karena iman kita mengerti,
sebagai kepala Rumah Allah. 22 Karena itu marilah kita
bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, semenghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyahingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak
kinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah diberdapat kita lihat. 4 Karena iman Habel telah mempersemsihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah
bahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari pada
dibasuh dengan air yang murni. 23 Marilah kita teguh berkorban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian
pegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab
kepadanya, bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan
Ia, yang menjanjikannya, setia. 24 Dan marilah kita sapersembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara,
ling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam
sesudah ia mati. 5 Karena iman Henokh terangkat, supaya
kasih dan dalam pekerjaan baik. 25 Janganlah kita menia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, kajauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, serena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita
angkat, ia memperoleh kesaksian, bahwa ia berkenan ke-
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pada Allah. 6 Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang
berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa
Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh
mencari Dia. 7 Karena iman, maka Nuh--dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan--dengan
taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya; dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan
ia ditentukan untuk menerima kebenaran, sesuai dengan
imannya. 8 Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil
untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi
milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. 9 Karena iman ia diam di tanah
yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan
di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang
turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. 10 Sebab ia
menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. 11 Karena iman ia
juga dan Sara beroleh kekuatan untuk menurunkan anak
cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia, yang memberikan janji itu setia. 12 Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak
terhitung banyaknya. 13 Dalam iman mereka semua ini
telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh
apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui, bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di
bumi ini. 14 Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan, bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah
air. 15 Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat
akan tanah asal, yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ.
16
Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah
tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. 17 Karena iman maka
Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia,
yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan
anaknya yang tunggal, 18 walaupun kepadanya telah dikatakan: ”Keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan
disebut keturunanmu.” 19 Karena ia berpikir, bahwa Allah
berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. 20 Karena iman maka Ishak, sambil
memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada
Yakub dan Esau. 21 Karena iman maka Yakub, ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf,
lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya.
22
Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi
pesan tentang tulang-belulangnya. 23 Karena iman maka
Musa, setelah ia lahir, disembunyikan selama tiga bulan

oleh orang tuanya, karena mereka melihat, bahwa anak
itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah
raja. 24 Karena iman maka Musa, setelah dewasa, menolak disebut anak puteri Firaun, 25 karena ia lebih suka
menderita sengsara dengan umat Allah dari pada untuk
sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26 Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang
lebih besar dari pada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. 27 Karena iman maka ia
telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka
raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. 28 Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak
sulung jangan menyentuh mereka. 29 Karena iman maka
mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam,
ketika mereka mencobanya juga. 30 Karena iman maka
runtuhlah tembok-tembok Yerikho, setelah kota itu dikelilingi tujuh hari lamanya. 31 Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersamasama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. 32 Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu, apabila aku hendak menceriterakan tentang
Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para
nabi, 33 yang karena iman telah menaklukkan kerajaankerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang
dijanjikan, menutup mulut singa-singa, 34 memadamkan
api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang,
telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi
kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukanpasukan tentara asing. 35 Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan.
Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan
tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. 36 Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan.
37
Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang;
mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan
kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan
dan siksaan. 38 Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka
mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam
gua-gua dan celah-celah gunung. 39 Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman
mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian
yang baik. 40 Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang
lebih baik bagi kita; tanpa kita mereka tidak dapat sampai
kepada kesempurnaan.
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Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan
yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua
beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan
bagi kita. 2 Marilah kita melakukannya dengan mata yang
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tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman,
dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan,
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib
ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. 3 Ingatlah selalu akan
Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu
terhadap diri-Nya dari pihak orang-orang berdosa, supaya
jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 4 Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. 5 Dan sudah lupakah kamu akan nasihat
yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak:
”Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan
janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan-Nya;
6
karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya, dan
Ia menyesah orang yang diakui-Nya sebagai anak.” 7 Jika
kamu harus menanggung ganjaran; Allah memperlakukan
kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak
dihajar oleh ayahnya? 8 Tetapi, jikalau kamu bebas dari
ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu
bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. 9 Selanjutnya:
dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan
mereka kita hormati; kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh
hidup? 10 Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang
pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi
Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. 11 Memang tiap-tiap
ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan
buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka
yang dilatih olehnya. 12 Sebab itu kuatkanlah tangan yang
lemah dan lutut yang goyah; 13 dan luruskanlah jalan bagi
kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi
menjadi sembuh. 14 Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorangpun akan melihat Tuhan. 15 Jagalah
supaya jangan ada seorangpun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit
yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. 16 Janganlah ada orang yang menjadi cabul
atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau,
yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan.
17
Sebab kamu tahu, bahwa kemudian, ketika ia hendak
menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh
kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun
ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. 18 Sebab
kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh
dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan
dan angin badai, 19 kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon,
supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, 20 sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini: ”Bahkan jika
binatangpun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari
dengan batu.” 21 Dan sangat mengerikan pemandangan itu,
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sehingga Musa berkata: ”Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar.” 22 Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion,
ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi dan kepada
beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, 23 dan
kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar
di sorga, dan kepada Allah, yang menghakimi semua orang,
dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, 24 dan kepada Yesus, Pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara
lebih kuat dari pada darah Habel. 25 Jagalah supaya kamu
jangan menolak Dia, yang berfirman. Sebab jikalau mereka, yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah
di bumi, tidak luput, apa lagi kita, jika kita berpaling dari
Dia yang berbicara dari sorga? 26 Waktu itu suara-Nya
menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan
janji: ”Satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga.” 27 Ungkapan ”Satu
kali lagi” menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28 Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita
mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut
cara yang berkenan kepada-Nya, dengan hormat dan takut. 29 Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.

13Peliharalah kasih persaudaraan!

2

Jangan kamu lupa
memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat
demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah
menjamu malaikat-malaikat. 3 Ingatlah akan orang-orang
hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang
hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. 4 Hendaklah kamu semua penuh
hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. 5 Janganlah kamu menjadi
hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang
ada padamu. Karena Allah telah berfirman: ”Aku sekalikali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali
tidak akan meninggalkan engkau.” 6 Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata: ”Tuhan adalah Penolongku. Aku
tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?” 7 Ingatlah akan pemimpin-pemimpin
kamu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu.
Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. 8 Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun
hari ini dan sampai selama-lamanya. 9 Janganlah kamu
disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang
baik ialah, bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan
makanan macam itu. 10 Kita mempunyai suatu mezbah
dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan
dari apa yang di dalamnya. 11 Karena tubuh binatang-
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binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus
oleh Imam Besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. 12 Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan
umat-Nya dengan darah-Nya sendiri. 13 Karena itu marilah kita pergi kepada-Nya di luar perkemahan dan menanggung kehinaan-Nya. 14 Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap; kita mencari kota yang
akan datang. 15 Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu
ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. 16 Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab
korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada
Allah. 17 Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah
kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya.
Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan
membawa keuntungan bagimu. 18 Berdoalah terus untuk
kami; sebab kami yakin, bahwa hati nurani kami adalah
baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. 19 Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih
lekas dikembalikan kepada kamu. 20 Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, 21 kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan
kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang
berkenan kepada-Nya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah
kemuliaan sampai selama-lamanya! Amin. 22 Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek
saja suratku ini kepada kamu. 23 Ketahuilah, bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan
dia. 24 Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu
dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudarasaudara di Italia. 25 Kasih karunia menyertai kamu sekalian.

Yakobus

1Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kris2

tus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudarasaudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila
kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, 3 sebab
kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 4 Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna
dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 5 Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, --yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan
tidak membangkit-bangkit--,maka hal itu akan diberikan
kepadanya. 6 Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan
sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang
sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan
kian ke mari oleh angin. 7 Orang yang demikian janganlah
mengira, bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan.
8
Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. 9 Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang
tinggi, 10 dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. 11 Karena
matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang
kaya; di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap.
12
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa
yang mengasihi Dia. 13 Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata: ”Pencobaan ini datang dari Allah!” Sebab
Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri
tidak mencobai siapapun. 14 Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15 Dan apabila keinginan itu telah dibuahi,
ia melahirkan dosa; dan apabila dosa itu sudah matang,
ia melahirkan maut. 16 Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat! 17 Setiap pemberian yang baik dan setiap
anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan
dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada perubahan
atau bayangan karena pertukaran. 18 Atas kehendak-Nya
sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, su-

paya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung
di antara semua ciptaan-Nya. 19 Hai saudara-saudara yang
kukasihi, ingatlah hal ini: setiap orang hendaklah cepat
untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan
juga lambat untuk marah; 20 sebab amarah manusia tidak
mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 21 Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman
yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 22 Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku
firman dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika tidak
demikian kamu menipu diri sendiri. 23 Sebab jika seorang
hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia
adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati
mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24 Baru saja ia
memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 25 Tetapi barangsiapa meneliti hukum
yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang,
dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar
untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. 26 Jikalau ada
seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah
ibadahnya. 27 Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di
hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu
dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga
supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.

2

Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah
iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. 2 Sebab,
jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah dan datang juga
seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk,
3
dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu
dan berkata kepadanya: ”Silakan tuan duduk di tempat
yang baik ini!”, sedang kepada orang yang miskin itu kamu
berkata: ”Berdirilah di sana!” atau: ”Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku!”, 4 bukankah kamu telah
membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? 5 Dengarkanlah,
hai saudara-saudara yang kukasihi! Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini
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untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang
Kerajaan yang telah dijanjikan-Nya kepada barangsiapa disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka loyang mengasihi Dia? 6 Tetapi kamu telah menghinakan los melalui jalan yang lain? 26 Sebab seperti tubuh tanpa
orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatanyang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke penga- perbuatan adalah mati.
dilan? 7 Bukankah mereka yang menghujat Nama yang
mulia, yang oleh-Nya kamu menjadi milik Allah? 8 Akan
Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara
tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang terkamu mau menjadi guru; sebab kita tahu, bahwa sebatulis dalam Kitab Suci: ”Kasihilah sesamamu manusia segai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih
perti dirimu sendiri”, kamu berbuat baik. 9 Tetapi, jikalau
berat. 2 Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal;
kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh
barangsiapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adahukum itu menjadi nyata, bahwa kamu melakukan pelanglah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan se10
garan. Sebab barangsiapa menuruti seluruh hukum itu,
luruh tubuhnya. 3 Kita mengenakan kekang pada mulut
tetapi mengabaikan satu bagian dari padanya, ia bersakuda, sehingga ia menuruti kehendak kita, dengan jalan
lah terhadap seluruhnya. 11 Sebab Ia yang mengatakan:
demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuh”Jangan berzinah”, Ia mengatakan juga: ”Jangan membunya. 4 Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar
nuh”. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh,
dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendamaka kamu menjadi pelanggar hukum juga. 12 Berkatalah
likan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurudan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi
mudi. 5 Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil
oleh hukum yang memerdekakan orang. 13 Sebab penghadari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara
kiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang
yang besar. Lihatlah, betapa pun kecilnya api, ia dapat
yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan
membakar hutan yang besar. 6 Lidah pun adalah api; ia
menang atas penghakiman. 14 Apakah gunanya, saudaramerupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil temsaudaraku, jika seorang mengatakan, bahwa ia mempupat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu
nyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dayang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda
15
patkah iman itu menyelamatkan dia?
Jika seorang sakehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekuraka. 7 Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta
16
rangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara
binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut
kamu berkata: ”Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan
dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia,
makanlah sampai kenyang!”, tetapi ia tidak memberikan 8
tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan likepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunadah; ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan
17
nya itu? Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman
penuh racun yang mematikan. 9 Dengan lidah kita meitu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakemuji Tuhan, Bapa kita; dan dengan lidah kita mengutuk
katnya adalah mati. 18 Tetapi mungkin ada orang bermanusia yang diciptakan menurut rupa Allah, 10 dari mukata: ”Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan”,
lut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudaraaku akan menjawab dia: ”Tunjukkanlah kepadaku imasaudaraku, tidak boleh demikian terjadi. 11 Adakah sumnmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan keber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air
padamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.” 19 Engkau
yang sama? 12 Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapercaya, bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik! Tepat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur
tapi setan-setanpun juga percaya akan hal itu dan medapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air
reka gemetar. 20 Hai manusia yang bebal, maukah engkau
asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. 13 Siapakah di
mengakui sekarang, bahwa iman tanpa perbuatan adalah
antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan
iman yang kosong? 21 Bukankah Abraham, bapa kita, dicara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikbenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia memmat yang lahir dari kelemahlembutan. 14 Jika kamu mepersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? 22 Kamu linaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri senhat, bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan
diri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.
dusta
melawan kebenaran! 15 Itu bukanlah hikmat yang
23
Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan:
datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia,
”Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memdari setan-setan. 16 Sebab di mana ada iri hati dan meperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.” Kamentingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala
rena itu Abraham disebut: ”Sahabat Allah.” 24 Jadi kamu
macam perbuatan jahat. 17 Tetapi hikmat yang dari atas
lihat, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya
adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peradan bukan hanya karena iman. 25 Dan bukankah demikian
mah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang
juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatanbaik, tidak memihak dan tidak munafik. 18 Dan buah yang
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terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk me- lah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa
reka yang mengadakan damai.
kamu! 2 Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat! 3 Emas dan perakmu sudah berkaDari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran rat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu
di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah
harta pada hari-hari yang sedang berayang saling berjuang di dalam tubuhmu? 2 Kamu meng- mengumpulkan
4
khir.
Sesungguhnya
telah terdengar teriakan besar, kaingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu
rena
upah
yang
kamu
tahan dari buruh yang telah mekamu membunuh; kamu iri hati, tetapi kamu tidak mennuai
hasil
ladangmu,
dan
telah sampai ke telinga Tuhan
capai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkesemesta
alam
keluhan
mereka
yang menyabit panenmu.
lahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu ti- 5
Dalam
kemewahan
kamu
telah
hidup dan berfoya-foya di
3
dak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak
bumi,
kamu
telah
memuaskan
hatimu
sama seperti pada
menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang
6
hari
penyembelihan.
Kamu
telah
menghukum,
bahkan
kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan
membunuh
orang
yang
benar
dan
ia
tidak
dapat
mela4
hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak se7
Karena
itu,
saudara-saudara,
bersabarlah
wan
kamu.
tia! Tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan dengan
dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barangsi- sampai kepada kedatangan Tuhan! Sesungguhnya petani
apa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan di- menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia saturun hujan musim gugur dan hujan
rinya musuh Allah. 5 Janganlah kamu menyangka, bahwa bar sampai telah
8
Kamu
juga harus bersabar dan harus memusim
semi.
Kitab Suci tanpa alasan berkata: ”Roh yang ditempatkan
neguhkan
hatimu,
karena
kedatangan Tuhan sudah deAllah di dalam diri kita, diingini-Nya dengan cemburu!”
9
kat!
Saudara-saudara,
janganlah
kamu bersungut-sungut
6
Tetapi kasih karunia, yang dianugerahkan-Nya kepada
dan
saling
mempersalahkan,
supaya
kamu jangan dihukita, lebih besar dari pada itu. Karena itu Ia katakan:
kum.
Sesungguhnya
Hakim
telah
berdiri
di ambang pintu.
”Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasi- 10
Saudara-saudara,
turutilah
teladan
penderitaan
dan ke7
hani orang yang rendah hati.” Karena itu tunduklah kesabaran
para
nabi
yang
telah
berbicara
demi
nama
Tuhan.
pada Allah, dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari dari 11
Sesungguhnya
kami
menyebut
mereka
berbahagia,
yaitu
8
padamu! Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan menmereka
yang
telah
bertekun;
kamu
telah
mendengar
tendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orangtang
ketekunan
Ayub
dan
kamu
telah
tahu
apa
yang
pada
orang berdosa! dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang
Tuhan maha
mendua hati! 9 Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena
12
penyayang
dan
penuh
belas
kasihan.
Tetapi
yang terumerataplah; hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratama,
saudara-saudara,
janganlah
kamu
bersumpah
demi
10
tap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah disorga
maupun
demi
bumi
atau
demi
sesuatu
yang
lain.
rimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu.
Jika
ya,
hendaklah
kamu
katakan
ya,
jika
tidak
hendaklah
11
Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah!
kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman.
Barangsiapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, 13
Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baia mencela hukum dan menghakiminya; dan jika engkau
iklah
ia berdoa! Kalau ada seorang yang bergembira bamenghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut huiklah
ia menyanyi! 14 Kalau ada seorang di antara kamu
12
kum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu Pembuat hukum
dan Hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, suserta mengolesnya dengan mimembinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau paya mereka mendoakan dia
15
nyak
dalam
nama
Tuhan.
Dan
doa yang lahir dari iman
13
mau menghakimi sesamamu manusia?
Jadi sekarang,
akan
menyelamatkan
orang
sakit
itu
dan Tuhan akan memhai kamu yang berkata: ”Hari ini atau besok kami berangbangunkan
dia;
dan
jika
ia
telah
berbuat
dosa, maka dosakat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun
16
nya
itu
akan
diampuni.
Karena
itu
hendaklah
kamu sa14
dan berdagang serta mendapat untung”, sedang kamu
ling
mengaku
dosamu
dan
saling
mendoakan,
supaya
kamu
tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidusembuh.
Doa
orang
yang
benar,
bila
dengan
yakin
didopmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja
17
akan,
sangat
besar
kuasanya.
Elia
adalah
manusia
biasa
15
kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata:
”Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan ber- sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh bertidak tubuat ini dan itu.” 16 Tetapi sekarang kamu memegahkan doa, supaya hujan jangan turun, dan hujanpun 18
Lalu ia
run
di
bumi
selama
tiga
tahun
dan
enam
bulan.
diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demiberdoa
pula
dan
langit
menurunkan
hujan
dan
bumipun
17
kian adalah salah.
Jadi jika seorang tahu bagaimana
19
ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di
antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada
berdosa.
seorang yang membuat dia berbalik, 20 ketahuilah, bahwa
barangsiapa membuat orang berdosa berbalik dari jalanJadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangis-
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nya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari
maut dan menutupi banyak dosa.

59. YAKOBUS

1 Petrus

1Dari Petrus, rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang
pendatang, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia,
Asia Kecil dan Bitinia, 2 yaitu orang-orang yang dipilih,
sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan
menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan
damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 3 Terpujilah
Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena
rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh
kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada
suatu hidup yang penuh pengharapan, 4 untuk menerima
suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat
cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga
bagi kamu. 5 Yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan
Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman
akhir. 6 Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang
ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai-bagai
pencobaan. 7 Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu--yang jauh lebih tinggi nilainya
dari pada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api--sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-Nya. 8 Sekalipun kamu belum pernah melihat
Dia, namun kamu mengasihi-Nya. Kamu percaya kepada
Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat-Nya. Kamu
bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak
terkatakan, 9 karena kamu telah mencapai tujuan imanmu,
yaitu keselamatan jiwamu. 10 Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat
tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. 11 Dan
mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang
dimaksudkan oleh Roh Kristus, yang ada di dalam mereka,
yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang
segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. 12 Kepada
mereka telah dinyatakan, bahwa mereka bukan melayani
diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala
sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu,
yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat.

13

Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia
yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. 14 Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan
jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu
kebodohanmu, 15 tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di
dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang
telah memanggil kamu, 16 sebab ada tertulis: Kuduslah
kamu, sebab Aku kudus. 17 Dan jika kamu menyebut-Nya
Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 18 Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang
fana, bukan pula dengan perak atau emas, 19 melainkan
dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama
seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 20 Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi
karena kamu baru menyatakan diri-Nya pada zaman akhir.
21
Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah
membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakan-Nya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. 22 Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga
kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus
ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 23 Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari
benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan
yang kekal. 24 Sebab: ”Semua yang hidup adalah seperti
rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput,
rumput menjadi kering, dan bunga gugur, 25 tetapi firman
Tuhan tetap untuk selama-lamanya.” Inilah firman yang
disampaikan Injil kepada kamu.

2

Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. 2 Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang
selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan,
3
jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan.
4
Dan datanglah kepada-Nya, batu yang hidup itu, yang
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60. 1 PETRUS

memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan ladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-Nya. 22 Ia tidihormat di hadirat Allah. 5 Dan biarlah kamu juga diper- dak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulut-Nya.
gunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu 23 Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan menrumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk memper- caci maki; ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi
sembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kris- Ia menyerahkannya kepada Dia, yang menghakimi dengan
tus berkenan kepada Allah. 6 Sebab ada tertulis dalam adil. 24 Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhKitab Suci: ”Sesungguhnya, Aku meletakkan di Sion se- Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap
buah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu
dan siapa yang percaya kepada-Nya, tidak akan diperma- telah sembuh. 25 Sebab dahulu kamu sesat seperti domba,
lukan.” 7 Karena itu bagi kamu, yang percaya, ia mahal, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan
tetapi bagi mereka yang tidak percaya: ”Batu yang te- pemelihara jiwamu.
lah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi
batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suDemikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah keatu batu sandungan.” 8 Mereka tersandung padanya, kapada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang
rena mereka tidak taat kepada Firman Allah; dan untidak taat kepada Firman, mereka juga tanpa perkataan
tuk itu mereka juga telah disediakan. 9 Tetapi kamulah
dimenangkan oleh kelakuan isterinya, 2 jika mereka melibangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kuhat, bagaimana murni dan salehnya hidup isteri mereka
dus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu membeitu. 3 Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan
ritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang temengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau
lah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangdengan mengenakan pakaian yang indah-indah, 4 tetapi
10
Nya yang ajaib: kamu, yang dahulu bukan umat Allah,
perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi detetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dangan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh
hulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh
yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga
belas kasihan. 11 Saudara-saudaraku yang kekasih, aku
di mata Allah. 5 Sebab demikianlah caranya perempuanmenasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan peranperempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daperempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah;
12
ging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup
mereka tunduk kepada suaminya, 6 sama seperti Sara taat
yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi,
kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu
supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang duradalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak
jana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu
takut akan ancaman. 7 Demikian juga kamu, hai suamiyang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mesuami, hiduplah bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum
reka. 13 Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga
yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pemanusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan
waris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu
yang tertinggi, 14 maupun kepada wali-wali yang diutusjangan terhalang. 8 Dan akhirnya, hendaklah kamu semua
nya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat
seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, pedan menghormati orang-orang yang berbuat baik. 15 Sebab
nyayang dan rendah hati, 9 dan janganlah membalas keinilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik
jahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci
kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bomaki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, kadoh. 16 Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan serena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu unleh berkat. Sebab: 10 ”Siapa yang mau mencintai hidup
tuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hidan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahduplah sebagai hamba Allah. 17 Hormatilah semua orang,
nya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapankasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, horucapan
yang menipu. 11 Ia harus menjauhi yang jahat dan
matilah raja! 18 Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah demelakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan
ngan penuh ketakutan kepada tuanmu, bukan saja kepada
berusaha mendapatkannya. 12 Sebab mata Tuhan tertuju
yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis.
kepada orang-orang benar, dan telinga-Nya kepada per19
Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar
mohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan
akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang timenentang
orang-orang yang berbuat jahat.” 13 Dan siapadak harus ia tanggung. 20 Sebab dapatkah disebut pujian,
kah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu
jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa?
rajin berbuat baik? 14 Tetapi sekalipun kamu harus menTetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu haderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Serus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
bab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti
21
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristuspun
dan janganlah gentar. 15 Tetapi kuduskanlah Kristus di
telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan tedalam hatimu sebagai Tuhan! Dan siap sedialah pada se-
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gai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 11 Jika
ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai
orang yang menyampaikan firman Allah; jika ada orang
yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan
yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya! Amin.
12
Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran
akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai
ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas
kamu. 13 Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya
kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu
Ia menyatakan kemuliaan-Nya. 14 Berbahagialah kamu,
jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah ada padamu. 15 Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau
pencuri atau penjahat, atau pengacau. 16 Tetapi, jika ia
menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu,
melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama
Kristus itu. 17 Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu
dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan
mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? 18 Dan jika
orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah
yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa?
19
Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita
Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan bakarena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya, dengan sedani, kamupun harus juga mempersenjatai dirimu dengan
lalu berbuat baik, kepada Pencipta yang setia.
pikiran yang demikian, --karena barangsiapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa-, 2 supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan meAku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku
nurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang
3
Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan un- juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan
tuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak meng- dinyatakan kelak. 2 Gembalakanlah kawanan domba Allah
enal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sunafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan mi- karela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena
num dan penyembahan berhala yang terlarang. 4 Sebab itu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri.
mereka heran, bahwa kamu tidak turut mencemplungkan 3 Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memediri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidakseno- rintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi
nohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. 5 Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba
mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia, itu. 4 Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu
yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu.
yang mati. 6 Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan 5 Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tundujuga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama se- klah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua,
perti semua manusia, dihakimi secara badani; tetapi oleh rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab:
roh dapat hidup menurut kehendak Allah. 7 Kesudahan se- ”Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasigala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan hani orang yang rendah hati.” 6 Karena itu rendahkanlah
jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 8 Tetapi yang dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu
terutama: kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang ditinggikan-Nya pada waktunya. 7 Serahkanlah segala kelain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 9 Berilah kuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.
tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut- 8 Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, bersungut. 10 Layanilah seorang akan yang lain, sesuai de- jalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan
ngan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang seba- mencari orang yang dapat ditelannya. 9 Lawanlah dia de-

gala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada
tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari
kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, 16 dan dengan
hati nurani yang murni, supaya mereka, yang memfitnah
kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. 17 Sebab lebih baik
menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki
Allah, dari pada menderita karena berbuat jahat. 18 Sebab
juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia
yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya
Ia membawa kita kepada Allah; Ia, yang telah dibunuh
dalam keadaan-Nya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, 19 dan di dalam Roh itu juga Ia
pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam
penjara, 20 yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada
waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap
menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan
bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu delapan orang,
yang diselamatkan oleh air bah itu. 21 Juga kamu sekarang
diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan--maksudnya
bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan
untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah-oleh kebangkitan Yesus Kristus, 22 yang duduk di sebelah
kanan Allah, setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepada-Nya.
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ngan iman yang teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang
sama. 10 Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang
telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaanNya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita
seketika lamanya. 11 Ialah yang empunya kuasa sampai
selama-lamanya! Amin. 12 Dengan perantaraan Silwanus,
yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu, bahwa ini adalah kasih
karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan
teguh di dalamnya! 13 Salam kepada kamu sekalian dari
kawanmu yang terpilih yang di Babilon, dan juga dari
Markus, anakku. 14 Berilah salam seorang kepada yang
lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai
kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin.

60. 1 PETRUS

2 Petrus

1Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, ke-

kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol mapada mereka yang bersama-sama dengan kami mempero- nusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan
leh iman oleh karena keadilan Allah dan Juruselamat kita, kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai raja, tetapi
17
Yesus Kristus. 2 Kasih karunia dan damai sejahtera me- kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya. Kami melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Ye- nyaksikan, bagaimana Ia menerima kehormatan dan kesus, Tuhan kita. 3 Karena kuasa ilahi-Nya telah menganu- muliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepada-Nya suara
gerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk dari Yang Mahamulia, yang mengatakan: ”Inilah Anak
18
hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang te- yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.” Suara itu
lah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama
19
4
Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demijanji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya kian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah diolehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, sampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu
dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang
dunia. 5 Justru karena itu kamu harus dengan sungguh- bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu sing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu.
20
Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuatkebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, 6 dan kenubuat
dalam Kitab Suci tidak boleh ditafsirkan menurut
pada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan
7
kehendak
sendiri, 21 sebab tidak pernah nubuat dihasilkan
diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus
kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 8 Sebab orang-orang berbicara atas nama Allah.
apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah,
Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengahkamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pe9
tengah
umat Allah, demikian pula di antara kamu akan
ngenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi baada
guru-guru
palsu. Mereka akan memasukkan pengajaranrangsiapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta
pengajaran
sesat
yang membinasakan, bahkan mereka akan
dan picik, karena ia lupa, bahwa dosa-dosanya yang da10
menyangkal
Penguasa
yang telah menebus mereka dan
hulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku,
dengan
jalan
demikian
segera mendatangkan kebinasaan
berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pili2
atas
diri
mereka.
Banyak
orang akan mengikuti cara hihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya,
11
dup
mereka
yang
dikuasai
hawa nafsu, dan karena mekamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian
3
reka
Jalan
Kebenaran
akan
dihujat.
Dan karena serakahkepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memanya
guru-guru
palsu
itu
akan
berusaha
mencari untung
suki Kerajaan kekal, yaitu Kerajaan Tuhan dan Juruse12
dari
kamu
dengan
ceritera-ceritera
isapan
jempol mereka.
lamat kita, Yesus Kristus.
Karena itu aku senantiasa
Tetapi
untuk
perbuatan
mereka
itu
hukuman
telah lama
bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. 4 Sebab jikebenaran yang telah kamu terima. 13 Aku menganggap se- kalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang
bagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka
semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tu- dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua
buhku ini. 14 Sebab aku tahu, bahwa aku akan segera me- yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari pengnanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah hakiman; 5 dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia
diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita ke15
Tetapi aku akan berusaha, supaya juga sesudah keper- benaran itu, dengan tujuh orang lain, ketika Ia mendagianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. 16 Sebab tangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik; 6 dan
jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora de-
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61. 2 PETRUS

ngan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan men- baik, jika mereka tidak pernah mengenal Jalan Kebenaran
jadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fa- dari pada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari persik di masa-masa kemudian, 7 tetapi Ia menyelamatkan Lot, intah kudus yang disampaikan kepada mereka. 22 Bagi meorang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara reka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini:
hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang ha- ”Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi
nya mengikuti hawa nafsu mereka saja, -- 8 sebab orang be- kembali lagi ke kubangannya.”
nar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jaSaudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang
hat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa-- 9 maka
kedua, yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu
nyata, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saaku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh
leh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang japeringatan-peringatan, 2 supaya kamu mengingat akan per10
hat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mekataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kureka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencedus dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juruselamarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Memat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu.
reka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan 3
Yang terutama harus kamu ketahui ialah, bahwa pada
11
menghujat kemuliaan, padahal malaikat-malaikat senhari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dediri, yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa dari
ngan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup mepada mereka, tidak memakai kata-kata hujat, kalau malaikatnuruti hawa nafsunya. 4 Kata mereka: ”Di manakah janji
malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah.
tentang kedatangan-Nya itu? Sebab sejak bapa-bapa le12
Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak beraluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula,
kal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk
pada waktu dunia diciptakan.” 5 Mereka sengaja tidak mau
ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang
tahu, bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak datidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka
hulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air,
yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang 6
dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa,
13
liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah
dimusnahkan oleh air bah. 7 Tetapi oleh firman itu juga
kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka
langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan
anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda,
disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orangyang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duorang fasik. 8 Akan tetapi, saudara-saudaraku yang keka14
duk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata
sih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa
mereka penuh nafsu zinah dan mereka tidak pernah jemu
di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan
berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah.
seribu tahun sama seperti satu hari. 9 Tuhan tidak lalai meHati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka
nepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapadalah orang-orang yang terkutuk! 15 Oleh karena menya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, kareka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatrena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melalah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang
inkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 10 Tetapi
suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu lahat. 16 Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kengit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsurjahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara deunsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan
ngan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu.
segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11 Jadi,
17
Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kejika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, bering, seperti kabut yang dihalaukan taufan; bagi mereka
tapa suci dan salehnya kamu harus hidup 12 yaitu kamu
telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dayang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah.
hsyat. 18 Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congPada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsurkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul
unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 13 Tetapi sesuai
untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan
dengan janji-Nya, kita menantikan langit yang baru dan
diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. 19 Mereka
bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. 14 Sebab itu,
menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mesaudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semureka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena sianya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan
apa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu.
tak bercacat dan tak bernoda di hadapan-Nya, dalam per20
Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan
damaian dengan Dia. 15 Anggaplah kesabaran Tuhan kita
dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri
sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti
dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dajuga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kelamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari
padamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya.
pada yang semula. 21 Karena itu bagi mereka adalah lebih 16
Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia ber-
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bicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya
itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang
yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya,
memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri,
sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan
yang lain. 17 Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena
itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam
kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. 18 Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan
akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. BagiNya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya.

1 Yohanes

1Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah
kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan
kami tentang Firman hidup--itulah yang kami tuliskan
kepada kamu. 2 Hidup itu telah dinyatakan, dan kami
telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada
bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan
kepada kami. 3 Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga,
supaya kamupun beroleh persekutuan dengan kami. Dan
persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan
dengan Anak-Nya, Yesus Kristus. 4 Dan semuanya ini kami
tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. 5 Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari
Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu: Allah adalah
terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan.
6
Jika kita katakan, bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. 7 Tetapi jika
kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam
terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan
yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan
kita dari pada segala dosa. 8 Jika kita berkata, bahwa kita
tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 9 Jika kita mengaku dosa
kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala
kejahatan. 10 Jika kita berkata, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan
firman-Nya tidak ada di dalam kita.

2

Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa,
yaitu Yesus Kristus, yang adil. 2 Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita
saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 3 Dan inilah
tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita
menuruti perintah-perintah-Nya. 4 Barangsiapa berkata:
Aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya,
ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada

kebenaran. 5 Tetapi barangsiapa menuruti firman-Nya, di
dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah; dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di dalam Dia.
6
Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia
wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 7 Saudarasaudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah
ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman
yang telah kamu dengar. 8 Namun perintah baru juga yang
kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam
Dia dan di dalam kamu; sebab kegelapan sedang lenyap
dan terang yang benar telah bercahaya. 9 Barangsiapa
berkata, bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai
sekarang. 10 Barangsiapa mengasihi saudaranya, ia tetap
berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 11 Tetapi barangsiapa membenci saudaranya, ia
berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan.
Ia tidak tahu ke mana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. 12 Aku menulis kepada kamu,
hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena
nama-Nya. 13 Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa,
karena kamu telah mengenal Dia, yang ada dari mulanya.
Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena
kamu telah mengalahkan yang jahat. 14 Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa.
Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu
mengenal Dia, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan
firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. 15 Janganlah kamu mengasihi dunia
dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi
dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang
itu. 16 Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
17
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi
orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamalamanya. 18 Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang
terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar
adalah waktu yang terakhir. 19 Memang mereka berasal
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dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengtermasuk pada kita; sebab jika mereka sungguh-sungguh enal Dia. 7 Anak-anakku, janganlah membiarkan seoratermasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama ngpun menyesatkan kamu. Barangsiapa yang berbuat kedengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, benaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah bebahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada nar; 8 barangsiapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari
kita. 20 Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Iblis, sebab Iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah
Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Anak Allah menyatakan diri-Nya, yaitu supaya Ia mem21
Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak meng- binasakan perbuatan-perbuatan Iblis itu. 9 Setiap orang
etahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahui- yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi; sebab benya dan karena kamu juga mengetahui, bahwa tidak ada nih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berdusta yang berasal dari kebenaran. 22 Siapakah pendusta buat dosa, karena ia lahir dari Allah. 10 Inilah tandanya
itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah anak-anak Allah dan anak-anak Iblis: setiap orang yang
Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang me- tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, deminyangkal baik Bapa maupun Anak. 23 Sebab barangsiapa kian juga barangsiapa yang tidak mengasihi saudaranya.
menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barangsi- 11 Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari muapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. 24 Dan kamu, lanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi; 12 bukan
apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap seperti Kain, yang berasal dari si jahat dan yang memtinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu de- bunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya?
ngar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya
kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam benar. 13 Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apaBapa. 25 Dan inilah janji yang telah dijanjikan-Nya sendiri bila dunia membenci kamu. 14 Kita tahu, bahwa kita sukepada kita, yaitu hidup yang kekal. 26 Semua itu kutulis dah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu
kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha me- karena kita mengasihi saudara kita. Barangsiapa tidak
nyesatkan kamu. 27 Sebab di dalam diri kamu tetap ada mengasihi, ia tetap di dalam maut. 15 Setiap orang yang
pengurapan yang telah kamu terima dari pada-Nya. Ka- membenci saudaranya, adalah seorang pembunuh manurena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sia. Dan kamu tahu, bahwa tidak ada seorang pembunuh
sebagaimana pengurapan-Nya mengajar kamu tentang se- yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya.
gala sesuatu--dan pengajaran-Nya itu benar, tidak dusta-- 16 Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa
dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikia- Ia telah menyerahkan nyawa-Nya untuk kita; jadi kitanlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. 28 Maka pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara
sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, su- kita. 17 Barangsiapa mempunyai harta duniawi dan mepaya apabila Ia menyatakan diri-Nya, kita beroleh kebera- lihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup
nian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kakedatangan-Nya. 29 Jikalau kamu tahu, bahwa Ia adalah sih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 18 Anak-anakku,
benar, kamu harus tahu juga, bahwa setiap orang, yang marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau deberbuat kebenaran, lahir dari pada-Nya.
ngan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
19
Demikianlah kita ketahui, bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita
Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan
di hadapan Allah, 20 sebab jika kita dituduh olehnya, Allah
Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah,
adalah lebih besar dari pada hati kita serta mengetahui sedan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu
gala sesuatu. 21 Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau
dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal
hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keDia. 2 Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adaberanian percaya untuk mendekati Allah, 22 dan apa saja
lah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita
yang kita minta, kita memperolehnya dari pada-Nya, kakelak; akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus merena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa
nyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia,
yang berkenan kepada-Nya. 23 Dan inilah perintah-Nya itu:
sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang sesupaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya,
benarnya. 3 Setiap orang yang menaruh pengharapan itu
dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah
kepada-Nya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adayang diberikan Kristus kepada kita. 24 Barangsiapa menu4
lah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga
ruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah
hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah.
di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui, bahwa Allah
5
Dan kamu tahu, bahwa Ia telah menyatakan diri-Nya,
ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan
supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tikepada kita.
dak ada dosa. 6 Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi; setiap orang
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4Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya

tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mung21
akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka kin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. Dan perinberasal dari Allah; sebab banyak nabi-nabi palsu yang te- tah ini kita terima dari Dia: Barangsiapa mengasihi Allah,
lah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 2 Demikianlah kita ia harus juga mengasihi saudaranya.
mengenal Roh Allah: setiap roh yang mengaku, bahwa
Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari
Setiap orang yang percaya, bahwa Yesus adalah KrisAllah, 3 dan setiap roh, yang tidak mengaku Yesus, tidak tus, lahir dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi
berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari
tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang pada-Nya. 2 Inilah tandanya, bahwa kita mengasihi anakdan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. 4 Kamu anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melaberasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah menga- kukan perintah-perintah-Nya. 3 Sebab inilah kasih kepada
lahkan nabi-nabi palsu itu; sebab Roh yang ada di dalam Allah, yaitu, bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya.
kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, 4 sebab semua yang
5
Mereka berasal dari dunia; sebab itu mereka berbicara lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemetentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. nangan yang mengalahkan dunia: iman kita. 5 Siapakah
6
Kami berasal dari Allah: barangsiapa mengenal Allah, ia yang mengalahkan dunia, selain dari pada dia yang permendengarkan kami; barangsiapa tidak berasal dari Allah, caya, bahwa Yesus adalah Anak Allah? 6 Inilah Dia yang
ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya Roh kebe- telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus,
naran dan roh yang menyesatkan. 7 Saudara-saudaraku bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan dayang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih rah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh
itu berasal dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi, adalah kebenaran. 7 Sebab ada tiga yang memberi kesaklahir dari Allah dan mengenal Allah. 8 Barangsiapa ti- sian (di dalam sorga: Bapa, Firman dan Roh Kudus; dan
dak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah ada- ketiganya adalah satu. 8 Dan ada tiga yang memberi kelah kasih. 9 Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di saksian di bumi): Roh dan air dan darah dan ketiganya
tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus adalah satu. 9 Kita menerima kesaksian manusia, tetapi
Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hi- kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian
dup oleh-Nya. 10 Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. 10 Barangsiapa
mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu
dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian di dalam dirinya; barangsiapa tidak percaya kepada Allah,
bagi dosa-dosa kita. 11 Saudara-saudaraku yang kekasih, ia membuat Dia menjadi pendusta, karena ia tidak perjikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah caya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anakkita juga saling mengasihi. 12 Tidak ada seorangpun yang Nya. 11 Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengarunipernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah akan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di
tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam dalam Anak-Nya. 12 Barangsiapa memiliki Anak, ia mekita. 13 Demikianlah kita ketahui, bahwa kita tetap ber- miliki hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak
ada di dalam Allah dan Dia di dalam kita: Ia telah meng- memiliki hidup. 13 Semuanya itu kutuliskan kepada kamu,
aruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. 14 Dan supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu,
kami telah melihat dan bersaksi, bahwa Bapa telah mengu- bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 14 Dan inilah ketus Anak-Nya menjadi Juruselamat dunia. 15 Barangsiapa beranian percaya kita kepada-Nya, yaitu bahwa Ia mengamengaku, bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap bulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepada-Nya
berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. 16 Kita te- menurut kehendak-Nya. 15 Dan jikalau kita tahu, bahwa
lah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga
kita. Allah adalah kasih, dan barangsiapa tetap berada di tahu, bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang tedalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di lah kita minta kepada-Nya. 16 Kalau ada seorang melihat
dalam dia. 17 Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di da- saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya tangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia
pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka, yang
ada di dalam dunia ini. 18 Di dalam kasih tidak ada keta- berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa
kutan: kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan; se- yang mendatangkan maut: tentang itu tidak kukatakan,
bab ketakutan mengandung hukuman dan barangsiapa ta- bahwa ia harus berdoa. 17 Semua kejahatan adalah dosa,
kut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 19 Kita mengasihi, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. 18 Kita
karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 20 Jikalau seo- tahu, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berrang berkata: ”Aku mengasihi Allah,” dan ia membenci buat dosa; tetapi Dia yang lahir dari Allah melindungisaudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barangsiapa nya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. 19 Kita tahu,
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bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada
di bawah kuasa si jahat. 20 Akan tetapi kita tahu, bahwa
Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Yang Benar; dan
kita ada di dalam Yang Benar, di dalam Anak-Nya Yesus
Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 21 Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala.
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2 Yohanes

1

Dari penatua kepada Ibu yang terpilih dan anak-anaknya
yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal
kebenaran, 2 oleh karena kebenaran yang tetap di dalam
kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya.
3
Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah
Bapa, dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. 4 Aku sangat bersukacita, bahwa aku mendapati, bahwa separuh dari anakanakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah
yang telah kita terima dari Bapa. 5 Dan sekarang aku
minta kepadamu, Ibu--bukan seolah-olah aku menuliskan
perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya--supaya kita saling mengasihi. 6 Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana
telah kamu dengar dari mulanya. 7 Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak
mengaku, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 8 Waspadalah,
supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. 9 Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki
Allah. Barangsiapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. 10 Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu
menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi
salam kepadanya. 11 Sebab barangsiapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. 12 Sungguhpun banyak yang harus kutulis kepadamu,
aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara
berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. 13 Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih.
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1Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kuka-

dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada
sihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku ber- sahabat-sahabat satu per satu.
doa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja.
3
Sebab aku sangat bersukacita, ketika beberapa saudara
datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran.
4
Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar dari pada
mendengar, bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran.
5
Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang
percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk
saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing.
6
Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau
menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. 7 Sebab karena
nama-Nya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatupun dari orang-orang yang tidak mengenal
Allah. 8 Kita wajib menerima orang-orang yang demikian,
supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. 9 Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang
terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami.
10
Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia meleter melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami; dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri
bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang, yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. 11 Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang
jahat, melainkan yang baik. Barangsiapa berbuat baik, ia
berasal dari Allah, tetapi barangsiapa berbuat jahat, ia
tidak pernah melihat Allah. 12 Tentang Demetrius semua
orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga
memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau
tahu, bahwa kesaksian kami adalah benar. 13 Banyak hal
yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau
menulis kepadamu dengan tinta dan pena. 14 Aku harap
segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan
muka. (1-15) Damai sejahtera menyertai engkau! Salam
2
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Yudas

1Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yako-

diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena
12
bus, kepada mereka, yang terpanggil, yang dikasihi da- kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam
lam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu me2
Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi lahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri; mereka
kamu. 3 Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin;
bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu ten- mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur
tang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong un- tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun
13
tuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka
kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan ketelah disampaikan kepada orang-orang kudus. 4 Sebab ter- aiban mereka sendiri; mereka bagaikan bintang-bintang
nyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman
14
Juga tentang mereka Henokh,
tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama untuk selama-lamanya.
keturunan
ketujuh
dari
Adam,
telah bernubuat, katanya:
ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang
”Sesungguhnya
Tuhan
datang
dengan
beribu-ribu orang
yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah
15
kudus-Nya,
hendak
menghakimi
semua
orang dan menkita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang
jatuhkan
hukuman
atas
orang-orang
fasik
karena semua
menyangkal satu-satunya Penguasa dan Tuhan kita, Ye5
perbuatan
fasik,
yang
mereka
lakukan
dan
karena semua
sus Kristus. Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui sekata-kata
nista,
yang
diucapkan
orang-orang
berdosa yang
muanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengi16
fasik
itu
terhadap
Tuhan.”
Mereka
itu
orang-orang
yang
ngatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatmenggerutu
dan
mengeluh
tentang
nasibnya,
hidup
menuNya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan
mereka yang tidak percaya. 6 Dan bahwa Ia menahan ruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan
malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas ke- perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka men17
kuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kedi- jilat orang untuk mendapat keuntungan. Tetapi kamu,
aman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia ke- saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang
kelaman sampai penghakiman pada hari besar, 7 sama se- dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan
18
perti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kedengan cara yang sama melakukan percabulan dan menge- pada kamu: ”Menjelang akhir zaman akan tampil pengejekjar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan
19
siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. mereka.” Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai
8
Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup
20
ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina keku- tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku
asaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar ima9
Tetapi penghulu malaikat, Mikhael, ketika dalam suatu nmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus.
21
perselisihan bertengkar dengan Iblis mengenai mayat Musa, Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil
tidak berani menghakimi Iblis itu dengan kata-kata hu- menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hi22
Tunjukkanlah belas kasihan kepada
jatan, tetapi berkata: ”Kiranya Tuhan menghardik eng- dup yang kekal.
23
kau!” 10 Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan
tidak mereka ketahui dan justru apa yang mereka ketahui jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah bedengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itu- las kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang
lah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. 11 Celakalah lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan
24
mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia, yang berkuasa
Kain dan karena mereka, oleh sebab upah, menceburkan menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan
903
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di hadapan kemuliaan-Nya, 25 Allah yang esa, Juruselamat
kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala
abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

65. YUDAS

Wahyu

1Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan Allah

bagaikan bulu yang putih metah, dan mata-Nya bagaikan
15
kepada-Nya, supaya ditunjukkan-Nya kepada hamba-hamba-nyala api. Dan kaki-Nya mengkilap bagaikan tembaga
Nya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-Nya membara di dalam perapian; suara-Nya bagaikan desau
16
Dan di tangan kanan-Nya Ia memegang tuyang diutus-Nya, Ia telah menyatakannya kepada hamba- air bah.
2
juh
bintang
dan dari mulut-Nya keluar sebilah pedang taNya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman
jam
bermata
dua, dan wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan
Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus
3
matahari
yang
terik. 17 Ketika aku melihat Dia, tersungKristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah
ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata- kurlah aku di depan kaki-Nya sama seperti orang yang
kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis mati; tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya di atasku,
di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. 4 Dari Yohanes lalu berkata: ”Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan
18
kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil: Kasih karunia Yang Akhir, dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun
dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia, yang ada lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku me19
dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketu- megang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena
juh roh yang ada di hadapan takhta-Nya, 5 dan dari Yesus itu tuliskanlah apa yang telah kaulihat, baik yang terjadi
20
Dan
Kristus, Saksi yang setia, yang pertama bangkit dari an- sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini.
rahasia
ketujuh
bintang
yang
telah
kaulihat
pada
tangan
tara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini.
Bagi Dia, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kanan-Ku dan ketujuh kaki dian emas itu: ketujuh binkita dari dosa kita oleh darah-Nya-- 6 dan yang telah mem- tang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki
buat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam dian itu ialah ketujuh jemaat.”
bagi Allah, Bapa-Nya, --bagi Dialah kemuliaan dan kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. 7 Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga
mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di
bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. 8 ”Aku adalah Alfa
dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Mahakuasa.” 9 Aku,
Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam
Kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman
Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. 10 Pada
hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar
dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi
sangkakala, 11 katanya: ”Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini: ke Efesus, ke Smirna, ke Pergamus, ke
Tiatira, ke Sardis, ke Filadelfia dan ke Laodikia.” 12 Lalu
aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas. 13 Dan di tengah-tengah kaki dian
itu ada seorang serupa Anak Manusia, berpakaian jubah
yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan
ikat pinggang dari emas. 14 Kepala dan rambut-Nya putih

2

”Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus: Inilah firman dari Dia, yang memegang ketujuh bintang itu
di tangan kanan-Nya dan berjalan di antara ketujuh kaki
dian emas itu. 2 Aku tahu segala pekerjaanmu: baik jerih
payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa
engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau
telah mendapati mereka pendusta. 3 Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena nama-Ku; dan engkau tidak
mengenal lelah. 4 Namun demikian Aku mencela engkau,
karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
5
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh!
Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau
lakukan. Jika tidak demikian, Aku akan datang kepadamu
dan Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya,
jikalau engkau tidak bertobat. 6 Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikutpengikut Nikolaus, yang juga Kubenci. 7 Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat: Barangsiapa menang, dia akan Kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah.” 8 ”Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat
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di Smirna: Inilah firman dari Yang Awal dan Yang Akhir,
yang telah mati dan hidup kembali: 9 Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu--namun engkau kaya--dan fitnah mereka, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi
yang sebenarnya tidak demikian: sebaliknya mereka adalah jemaah Iblis. 10 Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita! Sesungguhnya Iblis akan melemparkan
beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya
kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama
sepuluh hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan
Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
11
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang
dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat: Barangsiapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang
kedua.” 12 ”Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus: Inilah firman Dia, yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua: 13 Aku tahu di mana engkau diam,
yaitu di sana, di tempat takhta Iblis; dan engkau berpegang kepada nama-Ku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepada-Ku, juga tidak pada zaman Antipas, saksi-Ku,
yang setia kepada-Ku, yang dibunuh di hadapan kamu,
di mana Iblis diam. 14 Tetapi Aku mempunyai beberapa
keberatan terhadap engkau: di antaramu ada beberapa
orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zinah. 15 Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. 16 Sebab itu bertobatlah! Jika tidak demikian, Aku akan segera datang
kepadamu dan Aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulut-Ku ini. 17 Siapa bertelinga, hendaklah
ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaatjemaat: Barangsiapa menang, kepadanya akan Kuberikan
dari manna yang tersembunyi; dan Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis
nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain
oleh yang menerimanya.” 18 ”Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira: Inilah firman Anak Allah, yang
mata-Nya bagaikan nyala api dan kaki-Nya bagaikan tembaga: 19 Aku tahu segala pekerjaanmu: baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu.
Aku tahu, bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak
dari pada yang pertama. 20 Tetapi Aku mencela engkau,
karena engkau membiarkan wanita Izebel, yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hambahamba-Ku supaya berbuat zinah dan makan persembahanpersembahan berhala. 21 Dan Aku telah memberikan dia
waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari
zinahnya. 22 Lihatlah, Aku akan melemparkan dia ke atas
ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zinah dengan dia akan Kulemparkan ke dalam kesukaran besar,
jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. 23 Dan anak-anaknya akan Kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui, bahwa Akulah yang meng-

66. WAHYU
uji batin dan hati orang, dan bahwa Aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya.
24
Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira,
yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk Iblis, kepada kamu
Aku berkata: Aku tidak mau menanggungkan beban lain
kepadamu. 25 Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu
sampai Aku datang. 26 Dan barangsiapa menang dan melakukan pekerjaan-Ku sampai kesudahannya, kepadanya
akan Kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa; 27 dan ia
akan memerintah mereka dengan tongkat besi; mereka
akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk--sama
seperti yang Kuterima dari Bapa-Ku-- 28 dan kepadanya
akan Kukaruniakan bintang timur. 29 Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.”

3

”Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis:
Inilah firman Dia, yang memiliki ketujuh Roh Allah dan
ketujuh bintang itu: Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati! 2 Bangunlah,
dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu Aku dapati sempurna di hadapan Allah-Ku. 3 Karena itu ingatlah,
bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya; turutilah itu dan bertobatlah! Karena jikalau engkau tidak
berjaga-jaga, Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah Aku tiba-tiba datang kepadamu. 4 Tetapi di Sardis ada beberapa orang
yang tidak mencemarkan pakaiannya; mereka akan berjalan dengan Aku dalam pakaian putih, karena mereka
adalah layak untuk itu. 5 Barangsiapa menang, ia akan
dikenakan pakaian putih yang demikian; Aku tidak akan
menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan Aku
akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya. 6 Siapa bertelinga, hendaklah
ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaatjemaat.” 7 ”Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Filadelfia: Inilah firman dari Yang Kudus, Yang Benar, yang
memegang kunci Daud; apabila Ia membuka, tidak ada
yang dapat menutup; apabila Ia menutup, tidak ada yang
dapat membuka. 8 Aku tahu segala pekerjaanmu: lihatlah, Aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat
ditutup oleh seorangpun. Aku tahu bahwa kekuatanmu
tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan
engkau tidak menyangkal nama-Ku. 9 Lihatlah, beberapa
orang dari jemaah Iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian,
melainkan berdusta, akan Kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya Aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku, bahwa Aku mengasihi
engkau. 10 Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Akupun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh
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dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. 11 Aku
datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya
tidak seorangpun mengambil mahkotamu. 12 Barangsiapa
menang, ia akan Kujadikan sokoguru di dalam Bait Suci
Allah-Ku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ; dan padanya akan Kutuliskan nama Allah-Ku, nama kota AllahKu, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari
Allah-Ku, dan nama-Ku yang baru. 13 Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.” 14 ”Dan tuliskanlah kepada malaikat
jemaat di Laodikia: Inilah firman dari Amin, Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah: 15 Aku tahu
segala pekerjaanmu: engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas!
16
Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin
atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari mulutKu. 17 Karena engkau berkata: Aku kaya dan aku telah
memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa,
dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, dan
malang, miskin, buta dan telanjang, 18 maka Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dari pada-Ku
emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan; dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya
engkau dapat melihat. 19 Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar; sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah! 20 Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok;
jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan
Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersamasama dengan Aku. 21 Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas takhta-Ku,
sebagaimana Akupun telah menang dan duduk bersamasama dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya. 22 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan
Roh kepada jemaat-jemaat.”

di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal;
di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di
sebelah belakang. 7 Adapun makhluk yang pertama sama
seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak
lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti
muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti
burung nasar yang sedang terbang. 8 Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam, sekelilingnya dan
di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam:
”Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, Yang Mahakuasa,
yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang.” 9 Dan
setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujipujian, dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia, yang
duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selamalamanya, 10 maka tersungkurlah kedua puluh empat tuatua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu,
dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selamalamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu, sambil berkata: 11 ”Ya Tuhan dan Allah
kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan
kuasa; sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;
dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan.”

5

Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di
atas takhta itu, sebuah gulungan kitab, yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan tujuh
meterai. 2 Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah,
yang berseru dengan suara nyaring, katanya: ”Siapakah
yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka
meterai-meterainya?” 3 Tetapi tidak ada seorangpun yang
di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi, yang
dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. 4 Maka menangislah aku dengan
amat sedihnya, karena tidak ada seorangpun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun
Kemudian dari pada itu aku melihat: Sesungguhnya, melihat sebelah dalamnya. 5 Lalu berkatalah seorang dari
sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang tua-tua itu kepadaku: ”Jangan engkau menangis! Sesungtelah kudengar, berkata kepadaku seperti bunyi sangka- guhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah
kala, katanya: Naiklah ke mari dan Aku akan menun- menang, sehingga Ia dapat membuka gulungan kitab itu
jukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. 2 Segeradan membuka ketujuh meterainya.” 6 Maka aku melihat
aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah takhta ter- di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu dan
diri di sorga, dan di takhta itu duduk Seorang. 3 Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor Anak Domba
Dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan per- seperti telah disembelih, bertanduk tujuh dan bermata tumata yaspis dan permata sardis; dan suatu pelangi me- juh: itulah ketujuh Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi.
lingkungi takhta itu gilang-gemilang bagaikan zamrud ru- 7 Lalu datanglah Anak Domba itu dan menerima gulungan
panya. 4 Dan sekeliling takhta itu ada dua puluh empat kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu.
takhta, dan di takhta-takhta itu duduk dua puluh empat 8 Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah
tua-tua, yang memakai pakaian putih dan mahkota emas keempat makhluk dan kedua puluh empat tua-tua itu di
di kepala mereka. 5 Dan dari takhta itu keluar kilat dan hadapan Anak Domba itu, masing-masing memegang satu
bunyi guruh yang menderu, dan tujuh obor menyala-nyala kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan: itudi hadapan takhta itu: itulah ketujuh Roh Allah. 6 Dan lah doa orang-orang kudus. 9 Dan mereka menyanyikan
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suatu nyanyian baru katanya: ”Engkau layak menerima
gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya; karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku
dan bahasa dan kaum dan bangsa. 10 Dan Engkau telah
membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi
imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi.” 11 Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhlukmakhluk dan tua-tua itu; jumlah mereka berlaksa-laksa
dan beribu-ribu laksa, 12 katanya dengan suara nyaring:
”Anak Domba yang disembelih itu layak untuk menerima
kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian!” 13 Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan
yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang
ada di dalamnya, berkata: ”Bagi Dia yang duduk di atas
takhta dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya!”
14
Dan keempat makhluk itu berkata: ”Amin”. Dan tuatua itu jatuh tersungkur dan menyembah.

6
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lah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena
kesaksian yang mereka miliki. 10 Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya: ”Berapa lamakah lagi, ya Penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi
dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang
diam di bumi?” 11 Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan,
bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga
genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara
mereka, yang akan dibunuh sama seperti mereka. 12 Maka
aku melihat, ketika Anak Domba itu membuka meterai
yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang
dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. 13 Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas
bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya
yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang.
14
Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang
digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau
dari tempatnya. 15 Dan raja-raja di bumi dan pembesarpembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta
orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu
karang di gunung. 16 Dan mereka berkata kepada gununggunung dan kepada batu-batu karang itu: ”Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia, yang
duduk di atas takhta dan terhadap murka Anak Domba
itu.” 17 Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan?

Maka aku melihat Anak Domba itu membuka yang
pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar
yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan
suara bagaikan bunyi guruh: ”Mari!” 2 Dan aku melihat:
sesungguhnya, ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. 3 Dan ketika Anak
Domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar
Kemudian dari pada itu aku melihat empat malaikat
makhluk yang kedua berkata: ”Mari!” 4 Dan majulah see- berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan
kor kuda lain, seekor kuda merah padam dan orang yang keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di
menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil da- darat, atau di laut atau di pohon-pohon. 2 Dan aku melihat
mai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling mem- seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit.
bunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang Ia membawa meterai Allah yang hidup; dan ia berseru
besar. 5 Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang dituyang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata: gaskan untuk merusakkan bumi dan laut, 3 katanya: ”Ja”Mari!” Dan aku melihat: sesungguhnya, ada seekor kuda nganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sehitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah belum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada
timbangan di tangannya. 6 Dan aku mendengar seperti ada dahi mereka!” 4 Dan aku mendengar jumlah mereka yang
suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata: ”Se- dimeteraikan itu: seratus empat puluh empat ribu yang tecupak gandum sedinar, dan tiga cupak jelai sedinar. Te- lah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. 5 Dari
tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu.” 7 Dan suku Yehuda dua belas ribu yang dimeteraikan, dari suku
ketika Anak Domba itu membuka meterai yang keempat, Ruben dua belas ribu, dari suku Gad dua belas ribu, 6 dari
aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata: ”Mari!”
suku Asyer dua belas ribu, dari suku Naftali dua belas ribu,
8
Dan aku melihat: sesungguhnya, ada seekor kuda hijau dari suku Manasye dua belas ribu, 7 dari suku Simeon dua
kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut belas ribu, dari suku Lewi dua belas ribu, dari suku Isadan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka khar dua belas ribu, 8 dari suku Zebulon dua belas ribu,
diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk mem- dari suku Yusuf dua belas ribu, dari suku Benyamin dua
bunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, belas ribu. 9 Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungdan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. 9 Dan guhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak
ketika Anak Domba itu membuka meterai yang kelima, dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku
aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang te- dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di
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hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. 10 Dan dengan
suara nyaring mereka berseru: ”Keselamatan bagi Allah
kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba!”
11
Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tuatua dan keempat makhluk itu; mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah, 12 sambil berkata:
”Amin! puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah
kita sampai selama-lamanya! Amin!” 13 Dan seorang dari
antara tua-tua itu berkata kepadaku: ”Siapakah mereka
yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka
datang?” 14 Maka kataku kepadanya: ”Tuanku, tuan mengetahuinya.” Lalu ia berkata kepadaku: ”Mereka ini adalah
orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar; dan
mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. 15 Karena itu mereka
berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang
malam di Bait Suci-Nya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemah-Nya di atas mereka.
16
Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan
matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka
lagi. 17 Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta
itu, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun
mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka.”

8

Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang
ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah
jam lamanya. 2 Lalu aku melihat ketujuh malaikat, yang
berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala. 3 Maka datanglah seorang malaikat lain,
dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan
untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta
itu. 4 Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan
doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. 5 Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu,
mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya
ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar
dan gempa bumi. 6 Dan ketujuh malaikat yang memegang
ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. 7 Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya
dan terjadilah hujan es, dan api, bercampur darah; dan
semuanya itu dilemparkan ke bumi; maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. 8 Lalu malaikat
yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti
gunung besar, yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan
ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah,
9
dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa
di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal.
10
Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan

jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala
seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai
dan mata-mata air. 11 Nama bintang itu ialah Apsintus.
Dan sepertiga dari semua air menjadi apsintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. 12 Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya
dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari
bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari padanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang
hari tidak terang dan demikian juga malam hari. 13 Lalu
aku melihat: aku mendengar seekor burung nasar terbang
di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring: ”Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh
karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain, yang masih
akan meniup sangkakalanya.”

9

Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan
aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas
bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang
maut. 2 Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu,
lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap
lobang itu. 3 Dan dari asap itu berkeluaranlah belalangbelalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa
sama seperti kuasa kalajengking-kalajeng di bumi. 4 Dan
kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan
ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. 5 Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan
hanya untuk menyiksa mereka lima bulan lamanya, dan
siksaan itu seperti siksaan kalajengking, apabila ia menyengat manusia. 6 Dan pada masa itu orang-orang akan
mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya,
dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka.
7
Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang
disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka
ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka
mereka sama seperti muka manusia, 8 dan rambut mereka
sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama
seperti gigi singa, 9 dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta
yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan. 10 Dan ekor mereka sama seperti kalajengking
dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat
kuasa mereka untuk menyakiti manusia, lima bulan lamanya. 11 Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat
jurang maut; namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abadon
dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion. 12 Celaka yang
pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul dua celaka
lagi. 13 Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat
tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, 14 dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sang-
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kakala itu: ”Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat
dekat sungai besar Efrat itu.” 15 Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan
dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia.
16
Dan jumlah tentara itu ialah dua puluh ribu laksa pasukan berkuda; aku mendengar jumlah mereka. 17 Maka
demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda
dan orang-orang yang menungganginya; mereka memakai
baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya; kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan
dari mulutnya keluar api, dan asap dan belerang. 18 Oleh
ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api, dan asap dan belerang, yang keluar dari
mulutnya. 19 Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam
mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular; mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu
mereka mendatangkan kerusakan. 20 Tetapi manusia lain,
yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka: mereka tidak berhenti
menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas
dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, 21 dan mereka
tidak bertobat dari pada pembunuhan, sihir, percabulan
dan pencurian.

10

Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di
atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari, dan
kakinya bagaikan tiang api. 2 Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas
bumi, 3 dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti
singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh
guruh itu memperdengarkan suaranya. 4 Dan sesudah ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya,
tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata: ”Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guruh itu dan
janganlah engkau menuliskannya!” 5 Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat
tangan kanannya ke langit, 6 dan ia bersumpah demi Dia
yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya,
dan laut dan segala isinya, katanya: ”Tidak akan ada penundaan lagi! 7 Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari
malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hamba-Nya,
yaitu para nabi.” 8 Dan suara yang telah kudengar dari langit itu, berkata pula kepadaku, katanya: ”Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat,
yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu.” 9 Lalu aku
pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya
ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku: ”Ambillah dan makanlah dia; ia akan membuat
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perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan
terasa manis seperti madu.” 10 Lalu aku mengambil kitab
itu dari tangan malaikat itu, dan memakannya: di dalam
mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku
memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. 11 Maka ia
berkata kepadaku: ”Engkau harus bernubuat lagi kepada
banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja.”

11

Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang
berikut: ”Bangunlah dan ukurlah Bait Suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. 2 Tetapi
kecualikan pelataran Bait Suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak
Kota Suci empat puluh dua bulan lamanya.” 3 Dan Aku
akan memberi tugas kepada dua saksi-Ku, supaya mereka
bernubuat sambil berkabung, seribu dua ratus enam puluh hari lamanya. 4 Mereka adalah kedua pohon zaitun dan
kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta
alam. 5 Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak
menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu.
6
Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan
turun hujan selama mereka bernubuat; dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi
darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. 7 Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka
binatang yang muncul dari jurang maut, akan memerangi
mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. 8 Dan
mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar,
yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga
Tuhan mereka disalibkan. 9 Dan orang-orang dari segala
bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya dan orang-orang itu tidak
memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. 10 Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita
atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah,
karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua
orang yang diam di atas bumi. 11 Tiga setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka,
sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat
mereka menjadi sangat takut. 12 Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada
mereka: ”Naiklah ke mari!” Lalu naiklah mereka ke langit,
diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka.
13
Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan
sepersepuluh bagian dari kota itu rubuh, dan tujuh ribu
orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain
sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga.
14
Celaka yang kedua sudah lewat: lihatlah, celaka yang
ketiga segera menyusul. 15 Lalu malaikat yang ketujuh me-
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niup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring
di dalam sorga, katanya: ”Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan
Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.”
16
Dan kedua puluh empat tua-tua, yang duduk di hadapan
Allah di atas takhta mereka, tersungkur dan menyembah
Allah, 17 sambil berkata: ”Kami mengucap syukur kepadaMu, ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa, yang ada dan
yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasaMu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja
18
dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah
datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi
dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabinabi dan orang-orang kudus dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orangorang besar dan untuk membinasakan barangsiapa yang
membinasakan bumi.” 19 Maka terbukalah Bait Suci Allah
yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjian-Nya di
dalam Bait Suci itu dan terjadilah kilat dan deru guruh
dan gempa bumi dan hujan es lebat.

12

Maka tampaklah suatu tanda besar di langit: Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan
di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya. 2 Ia sedang mengandung dan dalam
keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. 3 Maka tampaklah suatu tanda yang lain di
langit; dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar,
berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota. 4 Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke
atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan
yang hendak melahirkan itu, untuk menelan Anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkan-Nya. 5 Maka ia
melahirkan seorang Anak laki-laki, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi; tiba-tiba Anaknya
itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhtaNya. 6 Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia
dipelihara di situ seribu dua ratus enam puluh hari lamanya. 7 Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan
malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan
naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, 8 tetapi mereka tidak dapat bertahan; mereka tidak mendapat tempat
lagi di sorga. 9 Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut
Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama
dengan malaikat-malaikatnya. 10 Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata: ”Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapi-Nya, karena telah dilemparkan
ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa
mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. 11 Dan
mereka mengalahkan dia oleh darah Anak Domba, dan

oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak
mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. 12 Karena
itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang
diam di dalamnya, celakalah kamu, hai bumi dan laut! karena Iblis telah turun kepadamu, dalam geramnya yang
dahsyat, karena ia tahu, bahwa waktunya sudah singkat.”
13
Dan ketika naga itu sadar, bahwa ia telah dilemparkan
di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan
Anak laki-laki itu. 14 Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang
ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh
dari tempat ular itu selama satu masa dan dua masa dan
setengah masa. 15 Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air, sebesar sungai, ke arah perempuan itu, supaya ia
dihanyutkan sungai itu. 16 Tetapi bumi datang menolong
perempuan itu. Ia membuka mulutnya, dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. 17 Maka
marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukumhukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus.

13

(12-18) Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. (13-1)
Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut,
bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh; di atas tanduktanduknya terdapat sepuluh mahkota dan pada kepalanya
tertulis nama-nama hujat. 2 Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu
memberikan kepadanya kekuatannya, dan takhtanya dan
kekuasaannya yang besar. 3 Maka tampaklah kepadaku
satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut
binatang itu. 4 Dan mereka menyembah naga itu, karena ia
memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka
menyembah binatang itu, sambil berkata: ”Siapakah yang
sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?” 5 Dan kepada binatang itu diberikan
mulut, yang penuh kesombongan dan hujat; kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh dua
bulan lamanya. 6 Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat nama-Nya dan kemah kediamanNya dan semua mereka yang diam di sorga. 7 Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus
dan untuk mengalahkan mereka; dan kepadanya diberikan
kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa.
8
Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis
sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak
Domba, yang telah disembelih. 9 Barangsiapa bertelinga,
hendaklah ia mendengar! 10 Barangsiapa ditentukan untuk
ditawan, ia akan ditawan; barangsiapa ditentukan untuk
dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang.
Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang
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kudus. 11 Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari
dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba
dan ia berbicara seperti seekor naga. 12 Dan seluruh kuasa
binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya
telah sembuh. 13 Dan ia mengadakan tanda-tanda yang
dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi
di depan mata semua orang. 14 Ia menyesatkan mereka
yang diam di bumi dengan tanda-tanda, yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi,
supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup
itu. 15 Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan
nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang, yang tidak menyembah patung binatang itu, dibunuh. 16 Dan ia menyebabkan, sehingga
kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin,
merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya
atau pada dahinya, 17 dan tidak seorangpun yang dapat
membeli atau menjual selain dari pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan
namanya. 18 Yang penting di sini ialah hikmat: barangsiapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang
manusia, dan bilangannya ialah enam ratus enam puluh
enam.

14

Dan aku melihat: sesungguhnya, Anak Domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan Dia seratus
empat puluh empat ribu orang dan di dahi mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-Nya. 2 Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan
bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. 3 Mereka menyanyikan suatu nyanyian
baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk
dan tua-tua itu, dan tidak seorangpun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain dari pada seratus empat puluh empat ribu orang yang telah ditebus dari bumi itu.
4
Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni
sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang
mengikuti Anak Domba itu ke mana saja Ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban
sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba itu. 5 Dan di
dalam mulut mereka tidak terdapat dusta; mereka tidak
bercela. 6 Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang
di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di
atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, 7 dan ia berseru dengan suara nyaring:

66. WAHYU
”Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah
tiba saat penghakiman-Nya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata
air.” 8 Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata: ”Sudah rubuh, sudah rubuh Babel,
kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya.” 9 Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata
dengan suara nyaring: ”Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, 10 maka ia akan minum dari
anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murka-Nya; dan ia akan disiksa dengan api dan
belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di
depan mata Anak Domba. 11 Maka asap api yang menyiksa
mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang
malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka
yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barangsiapa yang telah menerima tanda namanya.” 12 Yang
penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang
menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. 13 Dan
aku mendengar suara dari sorga berkata: Tuliskan: ”Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini.” ”Sungguh,” kata Roh, ”supaya mereka
boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala
perbuatan mereka menyertai mereka.” 14 Dan aku melihat:
sesungguhnya, ada suatu awan putih, dan di atas awan itu
duduk seorang seperti Anak Manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepala-Nya dan sebilah sabit tajam di
tangan-Nya. 15 Maka keluarlah seorang malaikat lain dari
Bait Suci; dan ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia
yang duduk di atas awan itu: ”Ayunkanlah sabit-Mu itu
dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai; sebab tuaian di bumi sudah masak.” 16 Dan Ia, yang duduk
di atas awan itu, mengayunkan sabit-Nya ke atas bumi,
dan bumipun dituailah. 17 Dan seorang malaikat lain keluar dari Bait Suci yang di sorga; juga padanya ada sebilah sabit tajam. 18 Dan seorang malaikat lain datang
dari mezbah; ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan
suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya: ”Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu
dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena
buahnya sudah masak.” 19 Lalu malaikat itu mengayunkan
sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur
di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. 20 Dan buah-buah anggur itu dikilang di
luar kota dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya
sampai ke kekang kuda dan jauhnya dua ratus mil.

15

Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar
dan ajaib: tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. 2 Dan
aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api,
dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah
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mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan
namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. 3 Dan mereka
menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian
Anak Domba, bunyinya: ”Besar dan ajaib segala pekerjaanMu, ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa! Adil dan benar
segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa! 4 Siapakah yang
tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namaMu? Sebab Engkau saja yang kudus; karena semua bangsa
akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah
nyata kebenaran segala penghakiman-Mu.” 5 Kemudian dari
pada itu aku melihat orang membuka Bait Suci--kemah
kesaksian--di sorga. 6 Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu, keluar dari Bait Suci, berpakaian
lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan dan dadanya
berlilitkan ikat pinggang dari emas. 7 Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu
tujuh cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. 8 Dan Bait
Suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasa-Nya, dan seorangpun tidak dapat memasuki
Bait Suci itu, sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari
ketujuh malaikat itu.

16

Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam
Bait Suci berkata kepada ketujuh malaikat itu: ”Pergilah
dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas
bumi.” 2 Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi; maka timbullah bisul
yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang
memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah
patungnya. 3 Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut; maka airnya menjadi darah, seperti
darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa, yang
hidup di dalam laut. 4 Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air,
dan semuanya menjadi darah. 5 Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata: ”Adil Engkau,
Engkau yang ada dan yang sudah ada, Engkau yang kudus,
yang telah menjatuhkan hukuman ini. 6 Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi,
Engkau juga telah memberi mereka minum darah; hal itu
wajar bagi mereka!” 7 Dan aku mendengar mezbah itu berkata: ”Ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa, benar dan adil
segala penghakiman-Mu.” 8 Dan malaikat yang keempat
menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya
diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api.
9
Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat,
dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas
malapetaka-malapetaka itu dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. 10 Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka
karena kesakitan, 11 dan mereka menghujat Allah yang di
sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi

mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka.
12
Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke
atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari
sebelah timur. 13 Dan aku melihat dari mulut naga dan
dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar
tiga roh najis yang menyerupai katak. 14 Itulah roh-roh
setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan
mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah Yang Mahakuasa. 15 ”Lihatlah, Aku
datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjagajaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya.” 16 Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat,
yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. 17 Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa.
Dan dari dalam Bait Suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya: ”Sudah terlaksana.” 18 Maka
memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah
terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya
gempa bumi itu. 19 Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa
yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan
Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murka-Nya.
20
Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan
lagi gunung-gunung. 21 Dan hujan es besar, seberat seratus pon, jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia
menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab
malapetaka itu sangat dahsyat.

17

Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, yang
membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku: ”Mari
ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas
pelacur besar, yang duduk di tempat yang banyak airnya.
2
Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan
penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya.” 3 Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun.
Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor
binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan
nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai tujuh kepala
dan sepuluh tanduk. 4 Dan perempuan itu memakai kain
ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata
dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas
penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. 5 Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia: ”Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari
kekejian bumi.” 6 Dan aku melihat perempuan itu mabuk
oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus.
Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. 7 Lalu kata
malaikat itu kepadaku: ”Mengapa engkau heran? Aku
akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan
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rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh itu. 8 Adapun binatang
yang telah kaulihat itu, telah ada, namun tidak ada, ia
akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka
yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia
dijadikan, akan heran, apabila mereka melihat, bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul
lagi. 9 Yang penting di sini ialah akal yang mengandung
hikmat: ketujuh kepala itu adalah tujuh gunung, yang di
atasnya perempuan itu duduk, 10 ketujuhnya adalah juga
tujuh raja: lima di antaranya sudah jatuh, yang satu ada
dan yang lain belum datang, dan jika ia datang, ia akan
tinggal seketika saja. 11 Dan binatang yang pernah ada
dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja kedelapan dan namun demikian satu dari ketujuh itu dan ia
menuju kepada kebinasaan. 12 Dan kesepuluh tanduk yang
telah kaulihat itu adalah sepuluh raja, yang belum mulai
memerintah, tetapi satu jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, bersama-sama dengan binatang
itu. 13 Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka
mereka berikan kepada binatang itu. 14 Mereka akan berperang melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba akan
mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuan di atas segala
tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama
dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia.” 15 Lalu ia berkata
kepadaku: ”Semua air yang telah kaulihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat
banyak dan kaum dan bahasa. 16 Dan kesepuluh tanduk
yang telah kaulihat itu serta binatang itu akan membenci
pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi
dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan
membakarnya dengan api. 17 Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan
seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka
kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. 18 Dan perempuan yang telah kaulihat itu, adalah
kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi.”

18

Kemudian dari pada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar
dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. 2 Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya: ”Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang
najis dan yang dibenci, 3 karena semua bangsa telah minum
dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di
bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya.”
4
Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata: ”Pergilah kamu, hai umat-Ku, pergilah dari padanya supaya
kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan
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supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.
5
Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke
langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya.
6
Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya dua kali lipat menurut pekerjaannya, campurkanlah baginya dua kali lipat
di dalam cawan pencampurannya; 7 berikanlah kepadanya
siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan, yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam
hatinya: Aku bertakhta seperti ratu, aku bukan janda,
dan aku tidak akan pernah berkabung. 8 Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam satu hari, yaitu
sampar dan perkabungan dan kelaparan; dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah, yang menghakimi
dia, adalah kuat.” 9 Dan raja-raja di bumi, yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia, akan
menangisi dan meratapinya, apabila mereka melihat asap
api yang membakarnya. 10 Mereka akan berdiri jauh-jauh
karena takut akan siksaannya dan mereka akan berkata:
”Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai
kota yang kuat, sebab dalam satu jam saja sudah berlangsung penghakimanmu!” 11 Dan pedagang-pedagang di
bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada
orang lagi yang membeli barang-barang mereka, 12 yaitu
barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata
dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutera
dan kain kirmizi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai
jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi
dan pualam, 13 kulit manis dan rempah-rempah, wangiwangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta,
budak dan bahkan nyawa manusia. 14 Dan mereka akan
berkata: ”Sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang dari
padamu, dan tidak akan ditemukan lagi.” 15 Mereka yang
memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi
kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan
siksaannya, dan sambil menangis dan meratap, 16 mereka
berkata: ”Celaka, celaka, kota besar, yang berpakaian
lenan halus, dan kain ungu dan kain kirmizi, dan yang
dihiasi dengan emas, dan permata dan mutiara, sebab dalam satu jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa.”
17
Dan setiap nakhoda dan pelayar dan anak-anak kapal
dan semua orang yang mata pencahariannya di laut, berdiri jauh-jauh, 18 dan berseru, ketika mereka melihat asap
api yang membakarnya, katanya: ”Kota manakah yang
sama dengan kota besar ini?” 19 Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru, sambil
menangis dan meratap, katanya: ”Celaka, celaka, kota besar, yang olehnya semua orang, yang mempunyai kapal di
laut, telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam satu jam saja ia sudah binasa. 20 Bersukacitalah
atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus,
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rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan
hukuman atas dia karena kamu.” 21 Dan seorang malaikat
yang kuat, mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan,
lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya: ”Demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. 22 Dan
suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi, dan
peniup-peniup seruling dan sangkakala, tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan
suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu.
23
Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu,
dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan
tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagangpedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu
sihirmu semua bangsa disesatkan.” 24 Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah
semua orang, yang dibunuh di bumi.
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Kemudian dari pada itu aku mendengar seperti suara
yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga,
katanya: ”Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, 2 sebab benar dan adil
segala penghakiman-Nya, karena Ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan
percabulannya; dan Ialah yang telah membalaskan darah
hamba-hamba-Nya atas pelacur itu.” 3 Dan untuk kedua kalinya mereka berkata: ”Haleluya! Ya, asapnya naik sampai
selama-lamanya.” 4 Dan kedua puluh empat tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang
duduk di atas takhta itu, dan mereka berkata: ”Amin, Haleluya.” 5 Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu:
”Pujilah Allah kita, hai kamu semua hamba-Nya, kamu
yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar!” 6 Lalu aku
mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak,
seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat,
katanya: ”Haleluya! Karena Tuhan, Allah kita, Yang Mahakuasa, telah menjadi raja. 7 Marilah kita bersukacita
dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan pengantin-Nya telah
siap sedia. 8 Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai
kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih!” (Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang
benar dari orang-orang kudus.) 9 Lalu ia berkata kepadaku: ”Tuliskanlah: Berbahagialah mereka yang diundang
ke perjamuan kawin Anak Domba.” Katanya lagi kepadaku: ”Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan
dari Allah.” 10 Maka tersungkurlah aku di depan kakinya
untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku: ”Janganlah berbuat demikian! Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah! Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat.” 11 Lalu aku melihat sorga terbuka:
sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan Ia yang me-

nungganginya bernama: ”Yang Setia dan Yang Benar”,
Ia menghakimi dan berperang dengan adil. 12 Dan mataNya bagaikan nyala api dan di atas kepala-Nya terdapat
banyak mahkota dan pada-Nya ada tertulis suatu nama
yang tidak diketahui seorangpun, kecuali Ia sendiri. 13 Dan
Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan
nama-Nya ialah: ”Firman Allah.” 14 Dan semua pasukan
yang di sorga mengikuti Dia; mereka menunggang kuda
putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. 15 Dan
dari mulut-Nya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan
memukul segala bangsa. Dan Ia akan menggembalakan
mereka dengan gada besi dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah, Yang
Mahakuasa. 16 Dan pada jubah-Nya dan paha-Nya tertulis suatu nama, yaitu: ”Raja segala raja dan Tuan di atas
segala tuan.” 17 Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri
di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring
kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya: ”Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut
dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, 18 supaya
kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua
kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua
orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil
maupun yang besar.” 19 Dan aku melihat binatang itu dan
raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan Penunggang kuda itu dan tentara-Nya. 20 Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang
telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah
patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam
lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. 21 Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang, yang keluar dari
mulut Penunggang kuda itu; dan semua burung kenyang
oleh daging mereka.
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Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga
memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar
di tangannya; 2 ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu
Iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya, 3 lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya,
supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa seribu tahun itu; kemudian dari pada
itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. 4 Lalu
aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk
di atasnya; kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah
dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan
karena firman Allah; yang tidak menyembah binatang itu
dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya
pada dahi dan tangan mereka; dan mereka hidup kembali
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dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun. 5 Tetapi orang-orang mati
yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. 6 Berbahagia
dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa
lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam
Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, seribu tahun lamanya.
7
Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya, 8 dan ia akan pergi menyesatkan
bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog
dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang
dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut.
9
Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota
yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, 10 dan Iblis, yang menyesatkan mereka,
dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang
malam sampai selama-lamanya. 11 Lalu aku melihat suatu
takhta putih yang besar dan Dia, yang duduk di atasnya.
Dari hadapan-Nya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. 12 Dan aku melihat orang-orang
mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu
dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain,
yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi
menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. 13 Maka laut menyerahkan
orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan
kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada
di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. 14 Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang
kedua: lautan api. 15 Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia
dilemparkan ke dalam lautan api itu.
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Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang
baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama
telah berlalu, dan lautpun tidak ada lagi. 2 Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari
sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. 3 Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata: ”Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia
akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan
menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.
4
Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi
perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.” 5 Ia yang duduk
di atas takhta itu berkata: ”Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru!” Dan firman-Nya: ”Tuliskanlah, karena
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segala perkataan ini adalah tepat dan benar.” 6 FirmanNya lagi kepadaku: ”Semuanya telah terjadi. Aku adalah
Alfa dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. Orang yang
haus akan Kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata
air kehidupan. 7 Barangsiapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan Aku akan menjadi Allahnya dan
ia akan menjadi anak-Ku. 8 Tetapi orang-orang penakut,
orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orangorang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta,
mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan
yang menyala-nyala oleh api dan belerang; inilah kematian yang kedua.” 9 Maka datanglah seorang dari ketujuh
malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya: ”Marilah ke sini, aku akan menunjukkan
kepadamu pengantin perempuan, mempelai Anak Domba.”
10
Lalu, di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku
kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari
Allah. 11 Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan
permata yaspis, jernih seperti kristal. 12 Dan temboknya
besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya dua belas buah;
dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada dua belas malaikat dan di atasnya tertulis nama kedua belas suku Israel.
13
Di sebelah timur terdapat tiga pintu gerbang dan di sebelah utara tiga pintu gerbang dan di sebelah selatan tiga
pintu gerbang dan di sebelah barat tiga pintu gerbang.
14
Dan tembok kota itu mempunyai dua belas batu dasar
dan di atasnya tertulis kedua belas nama kedua belas rasul Anak Domba itu. 15 Dan ia, yang berkata-kata dengan
aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan
temboknya. 16 Kota itu bentuknya empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu: dua belas ribu stadia; panjangnya dan
lebarnya dan tingginya sama. 17 Lalu ia mengukur temboknya: seratus empat puluh empat hasta, menurut ukuran
manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. 18 Tembok
itu terbuat dari permata yaspis; dan kota itu sendiri dari
emas tulen, bagaikan kaca murni. 19 Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar
yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam,
dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu
zamrud, 20 dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka,
yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit,
yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi dan yang kedua belas batu kecubung. 21 Dan kedua
belas pintu gerbang itu adalah dua belas mutiara: setiap
pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan
kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. 22 Dan
aku tidak melihat Bait Suci di dalamnya; sebab Allah,
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Tuhan Yang Mahakuasa, adalah Bait Sucinya, demikian
juga Anak Domba itu. 23 Dan kota itu tidak memerlukan
matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan
Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya. 24 Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka
kepadanya; 25 dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di
sana; 26 dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. 27 Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya
sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian
atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di
dalam kitab kehidupan Anak Domba itu.
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reka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui
pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. 15 Tetapi anjinganjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orangorang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya,
tinggal di luar. 16 ”Aku, Yesus, telah mengutus malaikatKu untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang-gemilang.” 17 Roh
dan pengantin perempuan itu berkata: ”Marilah!” Dan
barangsiapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata:
”Marilah!” Dan barangsiapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa yang mau, hendaklah ia mengambil
air kehidupan dengan cuma-cuma! 18 Aku bersaksi kepada
setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat
dari kitab ini: ”Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis
di dalam kitab ini. 19 Dan jikalau seorang mengurangkan
sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini,
maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini.” 20 Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman: ”Ya, Aku datang segera!” Amin,
datanglah, Tuhan Yesus! 21 Kasih karunia Tuhan Yesus
menyertai kamu sekalian! Amin.

Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan,
yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir ke luar dari
takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. 2 Di tengahtengah jalan kota itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua
belas kali, tiap-tiap bulan sekali; dan daun pohon-pohon
itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. 3 Maka
tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta
Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambaNya akan beribadah kepada-Nya, 4 dan mereka akan melihat wajah-Nya, dan nama-Nya akan tertulis di dahi mereka. 5 Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka
tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka
akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. 6 Lalu
Ia berkata kepadaku: ”Perkataan-perkataan ini tepat dan
benar, dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para
nabi, telah mengutus malaikat-Nya untuk menunjukkan
kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi.”
7
”Sesungguhnya Aku datang segera. Berbahagialah orang
yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini!” 8 Dan
aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat
semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat, yang telah
menunjukkan semuanya itu kepadaku, untuk menyembahnya. 9 Tetapi ia berkata kepadaku: ”Jangan berbuat demikian! Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan
saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang
menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah!”
10
Lalu ia berkata kepadaku: ”Jangan memeteraikan perkataanperkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah
dekat. 11 Barangsiapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat; barangsiapa yang cemar, biarlah ia terus cemar; dan barangsiapa yang benar, biarlah ia terus
berbuat kebenaran; barangsiapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya!” 12 ”Sesungguhnya Aku datang
segera dan Aku membawa upah-Ku untuk membalaskan
kepada setiap orang menurut perbuatannya. 13 Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Pertama dan Yang Terkemudian, Yang Awal dan Yang Akhir.” 14 Berbahagialah me-

