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YEHEZKIEL
Penglihatan
tentang Mahluk Hidup
Dan terjadilah pada tahun ketiga
1
puluh, bulan keempat, tanggal kelima
bulan itu, ketika aku berada di antara para

tawanan di tepi sungai Kebara, terbukalah langit dan aku melihat penglihatanpenglihatan dari Elohimb. 2Pada tanggal
lima bulan baru, pada tahun kelima pembuangan Raja Yoyakhin, 3sesungguhnya
datanglah firman YAHWEH kepada
Yehezkiel anak Busi, imam di negeri
orang Kasdim, di tepi sungai Kebar. Dan
di sana tangan YAHWEH ada di atasnya.
4Dan aku melihat, dan sungguh angin
badai datang dari utara; segumpal awan
besar dan sebuah lidah api yang berkilatkilat dan suatu cahaya mengelilinginya, dan keluar dari tengah-tengahnya
bagaikan kilau batu ambar yang keluar
dari tengah-tengah api. 5Dan dari tengahtengahnya ada gambaranc empat makhluk hidup, dan inilah rupa-rupa merekad:
gambaran manusia ada pada mereka,
6dan pada masing-masing ada empat
wajah, dan pada masing-masing dari
mereka ada empat sayap; 7dan kedua
kaki mereka itu kaki yang lurus, dan telapak kedua kaki mereka seperti telapak
kaki anak lembu, dan bagaikan kilau
tembaga yang digosok yang bercahaya.
8Dan lengan seperti lengan manusia ada
di bawah sayap mereka, pada keempat
sisinya. Dan wajah mereka dan sayap
mereka ada pada keempatnya. 9Yang
menghubungkan satu dengan yang lainnya adalah sayap-sayap mereka. Ketika
mereka berjalan, mereka tidak berbalik,
masing-masing berjalan lurus ke depan.
10Dan gambaran wajah mereka adalah
wajah manusia dan wajah singa ke
sebelah kanan bagi keempatnya, dan
wajah lembu dari sebelah kiri bagi keempatnya, dan wajah rajawali bagi
keempatnya. 11Demikianlah wajahwajah mereka. Dan sayap-sayap mereka
masing-masing, ada yang terentang ke
atas, ada sepasang sayap yang bertemu
satu dengan yang lain, dan ada sepasang

sayap yang menutupi tubuh mereka.
12Dan masing-masing berjalan lurus ke
depan. Ke arah roh itu pergi, ke sanalah
mereka pergi; mereka tidak berbalik
ketika mereka berjalan. 13Dan gambaran
makhluk-makhluk hidup itu: rupa-rupa
mereka adalah seperti bara api yang
menyala, seperti rupa suluh-suluh, dia
bolak-balik di antara makhluk-makhluk
hidup itu, dan terang ada pada api itu,
dan dari api itu ada cahaya yang keluar.
14Dan makhluk-makhluk hidup itu
terus terbang kian kemari seperti rupa
kilat cahaya. 15Dan aku melihat pada
makhluk-makhluk hidup itu, dan tampaklah sebuah roda di atas tanah di
samping makhluk-makhluk hidup itu
dengan keempat wajahnya. 16Rupa roda
itu dan kerjanya seperti kilau permata
pirus, dan satu gambaran adalah bagi
keempatnya. Dan rupa mereka dan
kerjanya seakan-akan sebuah roda di
tengah-tengah sebuah roda. 17Ketika
mereka berjalan, mereka berjalan pada
keempat sisinya, mereka tidak berbalik
ketika mereka berjalan. 18Dan pada
lingkaran-lingkarannya ada ketinggian
dan kengerian, dan keempat lingkaran itu
penuh dengan mata di sekelilingnya.
19Pada saat makhluk-makhluk hidup itu
berjalan, roda-roda itu juga berjalan di
samping mereka; dan pada saat makhlukmakhluk hidup itu terangkat dari tanah,
roda-roda itu juga terangkat. 20Ke tempat
roh itu pergi, ke sanalah mereka pergi.
Ke tempat roh mereka pergi; roda-roda
itu terangkat bersama-sama dengan
mereka; karena roh dari makhluk hidup
itu berada di dalam roda-rodanya. 21Jika
makhluk-makhluk hidup itu pergi, rodaroda itu juga pergi ke sana; dan jika
makhluk-makhluk hidup itu berhenti,
roda-roda itu juga berhenti. Dan jika
makhluk-makhluk hidup itu terangkat
dari tanah, roda-roda itu juga terangkat
bersama dengan mereka. Sebab roh
makhluk hidup itu berada dalam rodanya.22Dan di atas kepala makhlukmakhluk hidup itu ada yang menyerupai
cakrawala, bagaikan kilau dari batu

a sungai Kebar (Kabour) adalah sungai yang bermuara ke sungai Efrat sekitar 200
b penglihatan-penglihatan dari Elohim (JGLT: visions of God; MT: ~yhla twarm).
c gambaran (JGLT: likeness; MT: tWmD). Bd. Kej. 1:26
d rupa-rupa mereka (JGLT: how they looked; MT: !hyarm), KJV: their appearance.
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kristal yang menakjubkan, terbentang
di atas kepala mereka. 23Di bawah cakrawala itu sayap-sayap mereka lurus
dikembangkan, yang satu menutupi
lainnya; masing-masing mempunyai
dua sayap yang menutupi badan mereka.
24Aku mendengar suara dari sayap-sayap
mereka, seperti suara air terjun yang bergemuruh; seperti suara Yang Mahakuasae.
Pada saat mereka bergerak suaranya
seperti suara keributan, seperti suara
sebuah pasukan. Pada saat mereka tidak
bergerak, mereka membiarkan sayapnya
mengatup. 25Ada satu suara dari atas
cakrawala yang ada di atas kepala-kepala
mereka. Pada saat mereka berhenti,
mereka membiarkan sayapnya mengatup. 26Dan di atas cakrawala yang ada di
atas kepala mereka, ada gambaran
takhta seperti rupa batu safir. Dan di atas
gambaran takhta itu ada gambaran
seperti rupa manusia di atasnya dari
sebelah atas. 27Dan Aku melihat seperti
kilau batu ambar, seperti rupa api sekeliling tempat kedudukannya mulai dari
rupa pinggangnya dan ke atas; dan mulai
dari rupa pinggangnya dan ke bawah aku
melihat seperti rupa api dan padanya
ada cahaya sekelilinginya. 28Seperti rupa
pelangi yang ada di awan pada musim
hujan, demikianlah rupa kecemerlangan
di sekeliling-Nya. Demikianlah rupa
gambaran kemuliaan YAHWEH. Dan
aku melihat, dan aku tersungkur pada
wajahku, dan aku mendengar suara Dia
yang berfirman.
Panggilan dan Penugasan Yehezkiel
Dan Dia berfirman kepadaku, “Hai
2
anak manusia , berdirilah, Aku akan
berbicara kepadamu.” Dan Roh masuk
f

2

ke dalam diriku selagi Dia berbicara
kepadaku; Dia menegakkan aku dan
aku mendengarkan Dia yang berfirman
kepadaku. 3Dia berfirman kepadaku,
“Hai anak manusia, Aku sedang mengutus engkau kepada bani Israel, kepada
bangsa para pemberontak yang memberontak melawan Aku; mereka dan
leluhur mereka telah berdosa melawan
Aku, sampai pada hari ini. 4Dan kepada
anak-anak dari keturunan bangsa yang
tegar tengkuk dan berhati batu ini, Aku
mengutus engkau. Dan engkau harus
mengatakan kepada mereka: Tuhan
YAHWEH berfirman. 5Dan mereka, apakah mereka mendengarkan atau mereka

mengabaikan _sebab mereka adalah
kaum pemberontak_ tetapi mereka akan
mengetahui bahwa seorang nabi ada di
tengah-tengah mereka.
6Dan engkau, hai anak manusia,
jangan takut melihat mereka dan mendengar kata-katanya. Janganlah takut,
walaupun engkau berada di tengahtengah onak dan duri, dan meskipun
engkau tinggal di tengah-tengah kalajengking. Janganlah takut dengan katakata mereka; dan janganlah menjadi
gentar melihat wajah mereka, karena
mereka adalah kaum pemberontak. 7Dan
engkau akan menyampaikan firman-Ku
kepada mereka, apakah mereka mau
mendengarkannya atau mengabaikan,
karena mereka adalah pemberontak.
8Namun engkau, hai anak manusia,
dengarkanlah apa yang Aku katakan
kepadamu. Janganlah suka memberontak
seperti kaum pemberontak itu. Bukalah
mulutmu dan makanlah apa yang akan
Aku berikan kepadamu.” 9Dan aku melihat, dan tampaklah sebuah tangan
terulur ke arahku, dan tampaklah padanya sebuah gulungan kitab. 10Dan Dia
membuka gulungan itu di hadapanku,
gulungan kitab yang ditulis bagian depan
dan belakang, dan padanya tertulis ratap
dan tangis, duka serta kesedihan.
Dan Dia berfirman kepadaku, “Hai
3
anak manusia, makanlah apa yang
akan engkau dapatkan. Makanlah gulung-

an kitab ini, lalu pergilah dan berbicaralah kepada isi rumah Israelg.” 2Lalu aku
membuka mulutku dan Dia membuat
aku makan gulungan kitab itu. 3Dan Dia
berfirman kepadaku, “Hai anak manusia,
buatlah lambungmu siap mencerna dan
isilah ususmu dengan gulungan kitab ini
yang Aku berikan kepadamu.” Lalu aku
memakannya; dan di dalam mulutku
rasanya manis seperti madu.
4Dan Dia berfirman kepadaku, “Hai
anak manusia, pergilah! Datanglah
kepada isi rumah Israel dan engkau harus
berbicara kepada mereka dengan firmanKu. 5Sebab, engkau tidak diutus kepada
umat yang berbibir kelu dan yang berat
lidah, tetapi kepada isi rumah Israel;
6bukan kepada banyak bangsa yang berbibir kelu dan yang berat lidah, yang katakatanya tidak dapat engkau mengerti.
Sekiranya Aku mengutus engkau kepada
mereka, mereka tentu akan mendengarkan engkau. 7Namun isi rumah Israel

e seperti suara Yang Mahakuasa (JGLT: like the voice of the Almigthy; MT: yDv-lwqK).
f anak manusia (JGLT: son of man; MT: ~da-!b) = anak Adam = Panggilan YAHWEH
g isi rumah Israel (JGLT: the house of Israel; MT: larXy tyB). Versi lain: kaum Israel.

1:24= Why. 1:15, 19:6

1:26= Yeh. 10:1; Why. 4:2-3

1:27= Yeh. 8:2

terhadap Yehezkiel.

2:9-10= Why. 5:1

3:1-3= Why. 10:9-10

YEHEZKIEL 3, 4

tidak mau mendengarkan engkau, karena
mereka tidak mau mendengarkan Aku,
karena semua isi rumah Israel tegar
tengkuk dan berhati batu. 8Lihatlah,
Aku membuat wajahmu tegar melawan
wajah mereka dan dahimu kuat melawan
dahi mereka. 9Aku telah membuat dahimu seperti batu intan yang lebih keras
daripada batu cadas. Dan engkau tidak
akan takut kepada mereka dan tidak
gentar terhadap wajah mereka, karena
mereka adalah pemberontak.”
10Dan Dia berfirman kepadaku, “Hai
anak manusia, segenap perkataan-Ku
yang Aku katakan kepadamu terimalah di dalam hatimu dan dengarkanlah
dengan telingamu. 11Dan pergilah! Datanglah kepada orang-orang buangan,
kepada anak-anak bangsamu, dan berbicara kepada mereka, dan berkata kepada
mereka, beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman _apakah mereka mau mendengarkan, atau mengabaikannya.” 12Dan
Roh mengangkat aku, dan aku mendengar
di belakangku suatu suara gemuruh
yang dahsyat, mengatakan, “Terpujilah
kemuliaan YAHWEH dari tempat-Nya.”
13Dan suara gesekan dari sayap-sayap
makhluk-makhluk hidup yang saling
menyentuh satu terhadap yang lain dan
bunyi gemertak roda-roda serta suatu
suara gemuruh yang dahsyat. 14Lalu Roh
mengangkat aku dan membawa aku, dan
aku pergi dengan kepahitan di dalam
panasnya rohku, tetapi tangan YAHWEH
kuat di atasku.
15Dan aku datang kepada orang-orang
buangan di Tel-Abib, yang tinggal di dekat
sungai Kebar. Dan aku duduk bersama
mereka yang sedang duduk-duduk. Aku
juga tinggal di sana selama tujuh hari,
yang menakjubkan di antara mereka.
Penjaga Israel
16Dan

terjadilah pada hari terakhir
dari tujuh hari itu; dan itu terjadi bahwa
firman YAHWEH ada padaku, yang
mengatakan, 17“Hai anak manusia, Aku
menetapkan engkau menjadi penjagah
bagi isi rumah Israel. Dan engkau akan
mendengar firman dari mulut-Ku dan
mengajar mereka atas nama-Ku. 18Ketika
Aku berkata kepada orang jahat, engkau
akan mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, dan engkau tidak berbicara
untuk memperingatkan orang jahat itu
dari jalan hidupnya yang jahat untuk menyelamatkan hidupnya, dia, orang yang
jahat itu akan mati di dalam kejahatannya, tetapi Aku akan menuntut darahnya
h penjaga (JGLT: watchman; MT: hpc).
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dari tanganmu. 19Namun engkau, karena
engkau memperingatkan orang yang
jahat itu, dan dia tidak berbalik dari
kejahatannya atau dari jalan hidupnya,
dia, orang yang jahat itu akan mati di
dalam kejahatannya, tetapi engkau telah
menyelamatkan nyawamu. 20Dan ketika
orang benar berpaling dari kebenaran
dan melakukan ketidakadilan, dan Aku
meletakkan sebuah batu sandungan di
hadapannya, dia akan mati; karena
engkau tidak memperingatkannya, dia
akan mati di dalam dosanya dan kebenaran yang telah dilakukannya tidak akan
diingat lagi, tetapi Aku akan menuntut
darahnya dari tanganmu. 21Namun
engkau, karena engkau memperingatkan
dia orang yang benar itu, supaya orang
yang benar itu jangan berbuat dosa, dan
memang ia tidak berbuat dosa, dia akan
tetap hidup, karena dia telah diperingatkan dan engkau telah menyelamatkan
nyawamu.
22Dan di sana tangan YAHWEH ada
di atasku. Dan berfirmanlah Dia kepadaku, “Bangunlah, pergilah ke tanah datar
dan di sana Aku akan berbicara kepadamu!” 23Aku bangun dan pergi ke tanah
datar. Dan sungguh di sana kemuliaan
YAHWEH tampak, seperti kemuliaan
yang aku lihat di tepi sungai Kebar,
lalu aku bersujud. 24Dan Roh masuk ke
dalam diriku, dan menegakkan aku di
atas kakiku, dan berbicara kepadaku.
Dia berfirman kepadaku, “Datanglah,
kurunglah dirimu di dalam rumahmu!
25Namun engkau, hai anak manusia,
lihatlah, mereka akan mempersiapkan
tali bagimu dan akan mengikat engkau
dengannya, dan engkau tidak akan keluar
dari antara mereka. 26Dan Aku akan
membuat lidahmu melekat pada langitlangit mulutmu, sehingga engkau akan
menjadi bisu, dan engkau tidak akan menjadi orang yang memarahi bagi mereka,
karena mereka adalah keluarga pemberontak. 27Namun ketika Aku berbicara
dengan engkau, Aku akan membuka
mulutmu, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman: Siapa yang mendengar, biarlah dia mendengar; dan
siapa yang berhenti, biarlah dia berhenti,
karena mereka adalah keluarga pemberontak.
Tanda Datangnya Pengepungan
“Dan engkau, hai anak manusia,
4
ambillah sebuah batu bata bagimu,
dan engkau harus meletakkannya di
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hadapanmu, dan mengukir di atasnya se- manusia yang sudah kering, di depan mata
buah kota, yaitu Yerusalem. 2Dan engkau mereka.”
13Dan YAHWEH berfirman, “Demiharus menyusun sebuah pengepungan
atasnya, dan membangun kubu atas- kianlah, bani Israel akan makan rotinya, dan menebarkan segunduk tanah nya yang najis di antara bangsa-bangsa
atasnya, dan mendirikan perkemahan tempat Aku akan membuang mereka
atasnya, dan memasang balok-balok ke sana.” 14Kemudian aku berkata, “Ah,
pendobraki di sekelilingnya. 3Dan engkau, Tuhan YAHWEH! Lihatlah, jiwaku tidak
ambillah bagimu sebuah lempengan besi, pernah dinajiskan, aku bahkan tidak
dan tempatkanlah lempengan besi itu pernah makan bangkai atau sisa mangsa
sebagai dinding besi di antara engkau binatang buas sejak masa mudaku bahkan
dan kota itu. Dan arahkanlah wajahmu sampai sekarang. Dan daging yang busuk
ke kota itu, sehingga kota itu dalam penge- tidak pernah masuk ke dalam mulutku.”
pungan dan engkau akan mengepungnya. 15Kemudian Dia berfirman kepadaku,
Inilah sebuah tanda bagi isi rumah Israel. “Lihatlah! Aku telah memberikan ke4Dan engkau, berbaringlah pada sisi
padamu kotoran binatang sebagai ganti
kirimu, lalu engkau harus mencurahkan kotoran manusia dan engkau akan mekejahatan isi rumah Israel ke atasnya. manggang roti di atas kotoran itu.’’
16Dia berfirman kepadaku, “Hai anak
Jumlah hari-hari yang engkau harus
berbaring di atasnya, engkau harus manusia, lihatlah yang memusnahkan
menanggung kejahatannya. 5Dan Aku persediaan roti di Yerusalem, dan mereka
telah menentukan bagimu tahun-tahun akan makan roti dengan takaran dan
kejahatan mereka menurut jumlah hari- dengan kecemasan. Dan mereka akan
hari, yaitu tiga ratus sembilan puluh hari. minum air dengan ukuran dan dalam
Demikianlah engkau harus menanggung kengerian, 17karena mereka akan berkekejahatan isi rumah Israel, 6lalu engkau kurangan roti dan air, dan masing-masing
dapat mengakhiri hari-hari itu. Kemu- orang akan diliputi ketakutan terhadap
dian engkau harus berbaring untuk kedua saudaranya sendiri. Dan mereka akan
kalinya, pada sisi kananmu. Dan engkau mati sia-sia di dalam kejahatan mereka.”
harus menanggung kejahatan isi rumah
Tanda Datangnya Penghukuman
Yehuda empat puluh hari lamanya _satu
hari untuk satu tahun_ satu hari untuk
Dan engkau, hai anak manusia, ambilsatu tahun Aku telah menetapkannya
lah bagimu sebilah pedang yang
bagimu. 7Demikianlah engkau akan
mengarahkan wajahmu ke arah penge- tajam, engkau harus mengambilnya
pungan Yerusalem, dan lenganmu yang sebagai pisau cukur tukang pangkas;
menyingkapkan, dan engkau akan ber- engkau harus membuatnya melintas di
nubuat mengenainya.
kepalamu dan pada dagumu, dan engkau
8Dan lihatlah, Aku akan mengikat
harus mengambil bagimu sebuah timengkau dengan tali, dan engkau tidak bangan berat dan engkau harus memdapat berbalik dari satu sisi ke sisimu baginya. 2Engkau harus membakar
yang lain, sampai engkau mengakhiri sepertiganya dalam api di tengah-tengah
waktu pengepunganmu itu. 9Dan engkau, kota itu, ketika hari-hari pengepungan
ambillah bagimu gandum, jelai dan sudah berakhir. Dan engkau harus
kacang polong, kacang merah, wijen dan mengambil sepertiganya, engkau harus
sekoi, dan engkau harus menempatkan- menetaknya dengan pedang sekelilingnya.
nya dalam satu belanga, dan dengannya Dan engkau harus menebarkan yang
engkau harus membuat roti bagimu. sepertiganya lagi ke dalam angin; dan Aku
Sesuai dengan jumlah hari-hari yang akan menghunus pedang di belakang
engkau harus berbaring pada sisimu yaitu mereka. 3Dan engkau harus mengambil
tiga ratus sembilan puluh hari, engkau sejumput dari sana, dan mengikatnya
harus memakannya. 10Dan makananmu dalam ujung jubahmu. 4Dan engkau harus
yang akan engkau makan dengan takar- mengambil lagi dari padanya, dan meleman, adalah dua puluh shikal untuk satu parkannya ke tengah-tengah api, dan memhari. Dari waktu ke waktu engkau akan bakarnya dalam api. Dari padanya akan
memakannya. 11Engkau akan minum air keluar api ke seluruh isi rumah Israel.”
5Beginilah Tuhan YAHWEH berdengan ukuran, seperenam hin banyaknya. Dari waktu ke waktu engkau akan firman: “Inilah Yerusalem. Aku menemmeminumnya. 12Dan engkau akan ma- patkannya di tengah-tengah bangsakan roti jelai yang bundar; dan engkau bangsa, dan di sekelilingnya ada negeriakan memanggangnya dengan kotoran negeri. 6Namun dia telah mengubah
i balok-balok pendobrak (JGLT: battering rams; MT: ~yrk).
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ketetapan-ketetapan-Ku menjadi ke- kengerian bagi bangsa-bangsa yang ada
fasikan, lebih daripada bangsa-bangsa, di sekelilingmu, ketika Aku menjatuhkan
dan peraturan-peraturan-Ku, lebih dari- hukuman kepadamu dalam amarah dan
pada negeri-negeri yang ada di sekeliling- dalam murka dan dalam hajaran-hajaran
nya. Sebab, mereka telah menolak kegeraman.” Aku, YAHWEH telah berketetapan-ketetapan-Ku dan peraturan- firman. 16“Ketika Aku melesatkan anakperaturan-Ku, mereka tidak berjalan di anak panah kelaparan yang dahsyat terdalamnya.” 7Sebab itu, beginilah Tuhan hadap mereka, yang akan menjadikannya
YAHWEH berfirman: Karena pekikmu sebagai reruntuhan, yang telah Aku lesatlebih daripada bangsa-bangsa yang ada kan untuk menghancurkan engkau, bahdi sekelilingmu, sedangkan engkau tidak kan biarlah Aku memperhebat kelaparan
berjalan dalam peraturan-peraturan-Ku, itu atasmu dan akan memusnahkan
dan tidak melaksanakan keputusan- persediaan makananmu. 17Maka Aku
keputusan-Ku, dan engkau pun tidak akan mengirimkan kepadamu kelaparan
melaksanakan sesuai dengan ketetapan- dan binatang-binatang buas yang jahat,
ketetapan bangsa-bangsa di sekeliling- dan mereka akan membuat engkau
mu; 8sebab itu, beginilah Tuhan YAHWEH kehilangan, dan wabah sampar serta
berfirman: Lihatlah, bahkan Aku yang darah akan lewat di antaramu, dan Aku
akan melawanmu, dan akan menjatuh- akan mendatangkan sebilah pedang ataskan hukuman di tengah-tengahmu di mu, Aku, YAHWEH, telah berfirman.”
mata bangsa-bangsa. 9Dan Aku akan
melakukan di antaramu apa yang belum
Penghukuman
pernah Aku lakukan, dan apa yang tidak
Melawan Gunung-Gunung Israel
akan pernah Aku lakukan lagi seperti itu,
Dan datanglah firman YAHWEH
karena segala kekejianmu. 10Oleh karena
itu, bapak-bapak akan makan anak-anak
kepadaku, dengan mengatakan, 2“Hai
di tengah-tengahmu dan anak-anak akan anak manusia, arahkanlah wajahmu ke
makan bapak-bapaknya. Dan Aku akan gunung-gunung Israel, dan bernubuatmenjatuhkan hukuman terhadapmu, dan lah terhadap mereka.” 3Dan, engkau harus
Aku akan menghamburkan semua orang mengatakan, “Hai gunung-gunung Israel,
yang tersisa dari padamu ke segala pen- dengarkanlah firman Tuhan YAHWEH:
juru angin.” 11Oleh karena itu, demi Aku Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman
yang hidup, firman Tuhan YAHWEH, pada gunung-gunung, dan pada bukit“Sesungguhnya, karena engkau telah bukit, pada alur-alur sungai dan pada
menajiskan tempat kudus-Ku dengan lembah-lembah. Lihatlah, Akulah yang
segala kejijikanmu dan dengan segala akan mendatangkan pedang padamu
kekejianmu, maka Aku pun akan men- dan Aku akan menghancurkan tempatjauhkan diri, dan mata-Ku tidak akan tempat tinggimuj. 4Dan mezbah-mezbahberbelaskasihan, dan Aku pun tidak akan mu akan diruntuhkan, dan tiang-tiang
merasa sayang. 12Sepertiga dari padamu berhalamu akan diremukkan. Dan Aku
akan mati oleh sampar dan akan binasa akan mencampakkan mayat-mayatmu di
karena kelaparan di tengah-tengahmu. hadapan berhala-berhalamu. 5Dan Aku
Dan sepertiga lagi akan jatuh oleh pedang akan menempatkan mayat-mayat orang
di sekelilingmu, dan sepertiga lainnya Israel di hadapan berhala-berhalanya,
akan Aku hamburkan ke seluruh penjuru dan Aku akan menyebarkan tulangangin, dan Aku akan menghunus sebilah tulangmu di sekeliling mezbahmu. 6Di
pedang di belakang mereka. 13Dan Aku seluruh tempat tinggalmu, kota-kota
akan melampiaskan murka-Ku dan akan akan menjadi puing-puing dan tempatmenimpakan kegeraman-Ku di antara tempat tinggi akan menjadi terpencil,
mereka, dan Aku akan merasa nyaman. sehingga mezbah-mezbahmu akan dan
Dan mereka akan mengetahui bahwa menjadi reruntuhan dan terpencil, dan
Akulah YAHWEH yang telah berbicara berhala-berhalamu akan diremukkan dan
dalam kecemburuan-Ku, saat Aku dilenyapkan, tiang-tiang pedupaanmu
melampiaskan kegeraman-Ku di antara akan ditumbangkan, dan buatan-buatan
mereka. 14Aku akan menaruh engkau tanganmu akan dihapuskan. 7 Dan akan
dalam reruntuhan dan sebagai celaan jatuh bergelimpangan orang-orangmu
di antara bangsa-bangsa yang ada di yang terbunuh di tengah-tengahmu, dan
sekitarmu di mata semua orang yang engkau akan mengetahui bahwa Akulah
akan lewat. 15Dan hal itu akan menjadi YAHWEH. 8Namun Aku akan meningcelaan dan ejekan, suatu peringatan dan galkan sejumlah sisa, sehingga ada jalan
j tempat-tempat tinggimu (JGLT: your high places; MT: ~kytwmB) = tempat pemujaan.
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kelepasan dari pedang bagimu di antara
bangsa-bangsa, ketika engkau diserakkan ke negeri-negeri itu. 9Dan pelarianpelarianmu di antara bangsa-bangsa
tempat mereka telah dijadikan tawanan
di sana akan mengingatkan Aku, karena
Aku telah diremukkan oleh hati mereka
yang berbuat zina, yang telah berpaling
dari pada-Ku, dan oleh mata mereka yang
berbuat zina mengikuti berhala-berhala
mereka. Dan mereka akan merasa mual
terhadap rupa mereka karena kejahatankejahatan yang telah mereka lakukan
dalam segala kekejian mereka. 10Dan
mereka akan mengetahui bahwa Akulah
YAHWEH, bukan untuk hal yang sia-sia
Aku telah berfirman untuk mendatangkan malapetaka kepada mereka.”
11Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman,
“Pukullah dengan telapak tanganmu dan
jejakkanlah dengan kakimu, dan katakanlah: Ah!” Oleh karena segala kekejian
yang jahat dari isi rumah Israel, yang oleh
pedang, oleh kelaparan dan oleh wabah
sampar, mereka akan rebah bergelimpangan. 12Dia yang jauh akan mati
karena wabah sampar, dan yang dekat
akan jatuh karena pedang, dan yang tertinggal serta terkepung akan mati karena
kelaparan. Demikianlah Aku akan menggenapkan amarah-Ku pada mereka.
13Dan kamu akan mengetahui bahwa
Akulah YAHWEH, ketika mereka yang
terbunuh berhamparan di tengah-tengah
berhala-berhala mereka, di sekeliling
mezbah-mezbah mereka, di atas setiap
bukit yang tinggi, di atas semua puncak
gunung-gunung, dan di bawah setiap
pohon yang rimbun, dan di bawah setiap
pohon terbantin yang rindang, tempat
mereka mempersembahkan wewangian
yang menenangkan bagi semua berhala
mereka. 14Jadi Aku akan mengacungkan
tangan-Ku ke atas mereka dan membuat
tanah itu tandus, bahkan lebih tandus
daripada padang gurun Diblah, di seluruh
tempat tinggal mereka. Dan mereka akan
mengetahui bahwa Akulah YAHWEH.”
Datangnya Kesudahan
Dan datanglah firman YAHWEH
7
kepadaku, yang mengatakan, “Dan
engkau, hai anak manusia, beginilah
2

Tuhan YAHWEH berfirman kepada
negeri Israel: Kesudahan! Kesudahan
telah tiba pada keempat penjuru negeri
itu. 3Sekarang kesudahan itu ada di
atasmu, dan Aku akan mendatangkan
murka-Ku kepadamu dan Aku akan
mengadili engkau menurut kelakuanmu,

dan Aku akan membalaskan ke atasmu
segala kekejianmu. 4Dan mata-Ku tidak
akan berbelaskasihan terhadap kamu,
dan aku tidak akan merasa sayang,
karena Aku akan menimpakan kelakuanmu ke atasmu, dan kekejian akan berada
di tengah-tengahmu, dan engkau akan
mengetahui bahwa Akulah YAHWEH.”
5Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman,
“Kejahatan, satu-satunya kejahatan,
lihatlah, hal itu sudah datang! 6Kesudahan telah datang, telah datang kesudahan
itu! Ia telah bangkit terhadap engkau,
lihatlah, dia datang! 7Malapetaka itu telah
datang kepadamu, hai penduduk negeri.
Waktunya telah datang, hari huru-hara
telah dekat, dan bukan sorak-sorai di bukitbukit. 8Sekarang Aku akan secepatnya
menumpahkan kegeraman-Ku kepadamu,
dan menggenapkan murka-Ku kepadamu.
Dan Aku akan menghakimi engkau
sesuai dengan kelakuanmu, dan akan menimpakan ke atasmu segala kekejianmu.
9Dan mata-Ku tidak akan berbelaskasihan, dan Aku tidak akan merasa
sayang, Aku akan membalaskan kepadamu sesuai dengan kelakuanmu, dan
kekejian-kekejianmu akan ada di tengahtengahmu. Dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah YAHWEH yang
memusnahkan. 10Perhatikan hari itu,
lihatlah, dia telah datang! Malapetaka
telah muncul, tongkat telah bertunas,
keangkuhan telah bersemi. 11Kekerasan
telah bangkit sebagai tongkat kejahatan,
tidak seorang pun dari mereka, dan tidak
satu pun dari kumpulan mereka, dan tidak
satu pun dari kekayaannya, juga tidak satu
pun yang mulia dari mereka, tetap tinggal
di antara mereka. 12Waktunya telah datang, hari itu telah tiba. Jangan biarkan
yang membeli bergembira, dan yang menjual berdukacita, karena kemurkaan ada
di atas kelompoknya. 13Sebab yang menjual tidak akan kembali pada barang
jualannya, walaupun hidup mereka ada
di antara orang-orang yang hidup _karena
penglihatan adalah untuk semua kelompoknya– dia tidak dapat kembali, dan tidak
pernah ada orang memperkuat hidupnya
dengan kesalahan-kesalahannya.”
Ratapan Israel
14“Mereka meniup sangkakala, bahkan untuk menjadikan semuanya siap;
tetapi tidak seorang pun yang pergi ke
pertempuran; karena murka-Ku ada di
atas semua kelompoknya. 15Pedang ada
di luar, sampar dan kelaparan ada di
dalam. Dia yang ada di ladang akan mati
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dengan pedang, dan dia yang ada di dalam Aku akan melakukan pada mereka, dan
kota akan ditelan kelaparan dan sampar. sesuai dengan penghakiman mereka,
16Dan mereka yang terluput akan meAku akan menghakimi mereka, dan
larikan diri dan akan berada di gunung- mereka akan mengetahui bahwa Akulah
gunung seperti burung-burung merpati YAHWEH.
dari lembah-lembah, mereka semua meratap, masing-masing karena kejahatanPemujaan Berhala dalam Bait Suci
nya. 17Semua tangan akan terkulai, dan
Dan terjadilah pada tahun keenam,
semua lutut akan surut seperti air.
18Mereka juga akan mengenakan kain
pada bulan keenam, tanggal lima
kabung, dan kegentaran akan meliputi dalam bulan itu, aku sedang duduk di
mereka, dan aib akan ada pada semua rumahku. Dan tua-tua Yehudal duduk
wajah, dan kebotakan pada semua berhadapan denganku. Dan tangan Tuhan
kepala. 19Mereka akan melemparkan YAHWEH turun atasku di sana. 2Dan
semua perak di jalan-jalan, dan emas aku melihat, dan tampaklah gambaran
mereka akan menjadi kecemaran. Perak seperti rupa api, dari rupa pinggangnya
dan emas mereka tidak akan dapat me- sampai ke bawah, seperti api, dan dari
nyelamatkan mereka pada hari murka pinggangnya sampai ke atas, seperti rupa
YAHWEH. Emas dan perak mereka terang, seperti kilauan batu ambar. 3Dan
tidak akan memuaskan jiwa mereka, dan Dia mengulurkan sesuatu seperti tangan,
itu semua tidak akan memenuhi isi perut dan mengambilku dengan cengkeraman
mereka, karena kejahatan mereka telah tangan di atas kepalaku. Dan Roh mengmenjadi batu sandungan bagi mereka. angkatku antara bumi dan langit, dan
20Dan keindahan perhiasannya telah memembawaku ke Yerusalem dalam pengnempatkan dia dalam keagungan, tetapi lihatan-penglihatan Elohim _ke gerbang
dengan hal itu mereka telah membuat bagian dalam yang menghadap ke utara,
patung-patung kekejian mereka, yaitu di suatu tempat duduk berhala kecembarang-barang kebencian mereka. Oleh buruan, yang menyebabkan cemburu.
sebab itu, Aku telah menumpahkan hal 4Dan lihatlah, kemuliaan Elohim Israel
itu ke atas mereka sebagai kenajisan. ada di sana seperti penglihatan yang aku
21Dan Aku akan menyerahkan hal itu ke
lihat di dataran itu. 5Dan Dia berfirman
tangan orang asing sebagai rampasan, kepadaku, hai anak manusia, sekarang
dan kepada orang-orang fasik di bumi angkatlah matamu ke arah utara. Jadi
sebagai jarahan, dan mereka akan me- aku mengangkat mataku ke arah utara,
najiskannya. 22Aku juga akan memaling- dan tampaklah, dari utara ke gerbang
kan wajah-Ku dari mereka, dan mereka mezbah ada berhala kecemburuan ini,
akan mencemarkan tempat-Ku yang di jalan masuk. 6Dan Dia berfirman
tersembunyi, dan orang-orang yang kejam kepadaku, hai anak manusia, adakah
akan masuk ke dalamnya dan menajis- engkau melihat apa yang sedang mereka
kannya. 23Buatlah rantai, karena negeri perbuat? Kekejian besar yang sedang isi
itu telah penuh dengan hutang darahk, rumah Israel perbuat di sini, sehingga
dan kota itu penuh dengan kekerasan. Aku harus menjauhkan diri dari tempat
24Dan Aku akan mendatangkan bangsakudus-Ku. Namun engkau dapat kembali
bangsa yang jahat, dan mereka akan lagi, dan engkau akan melihat kekejian
mengambil alih rumah-rumahnya. Dan yang lebih besar!
7Dan Dia membawaku ke pintu peAku akan membuat berakhir kemegahan
orang-orang kuat dan tempat-tempat lataran; Dan aku melihat, dan tampaklah
sebuah lubang di dinding. 8Kemudian Dia
kudus mereka akan dinajiskan.
25Penghancuran telah datang! Dan
berfirman kepadaku, hai anak manusia,
mereka akan mencari damai, tetapi tidak sekarang lubangilah dinding itu. Dan aku
ada. 26Bencana demi bencana akan melubangi dinding itu; dan tampaklah sedatang, dan desas-desus akan tersiar, lalu buah jalan masuk! 9Dia berfirman kepadamereka akan mencari penglihatan dari ku: “Masuklah dan lihatlah kekejian yang
seorang nabi, tetapi torat akan lenyap mereka perbuat di sini. 10Dan aku masuk
dari imam dan nasihat dari tua-tua. ke dalam dan melihat. Dan tampaklah
27Raja akan meratap, dan penguasa akan
segala gambar binatang melata dan
berpakaian keputusasaan, dan tangan- binatang-binatang lain yang menjijikkan,
tangan umat dari negeri itu akan di- dan segala berhala isi rumah Israel yang
kejutkan. Sesuai dengan jalan mereka terukir pada sekeliling dinding itu.
k hutang darah (JGLT: bloody judgments; MT: ~ymD jPvm) = hukuman darah.
l tua-tua Yehuda (JGLT: the elders of Judah; MT: hdWhy ynqz).
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11Dan tujuh puluh orang tua-tua isi
rumah Israel, dan Yaazanya anak Safan,
berdiri di antara mereka, dan masingmasing orang dengan bokor ukupan di
tangannya dan bau harum dari asap
ukupan naik ke atas. 12Dan Dia berfirman
kepadaku, hai anak manusia, apakah
engkau melihat apa yang oleh tua-tua iri
rumah Israel melakukannya di dalam
kegelapan, masing-masing orang di dalam
ruangan berhalanya? Sebab mereka
berkata, “YAHWEH tidak melihat kita;
YAHWEH telah meninggalkan tanah ini.”
13Dan Dia berfirman kepadaku,
Engkau akan berbalik kembali, engkau
akan melihat kekejian yang lebih besar
lagi yang sedang mereka lakukan.
14Dan Dia membawaku ke gerbang bait
YAHWEH, yang menghadap ke sebelah
utara. Dan tampaklah perempuanperempuan yang sedang duduk meratapi
Tamusm. 15Dia berfirman kepadaku,
“Sudahkah engkau melihat, hai anak
manusia? Engkau akan berbalik kembali;
engkau akan melihat kekejian yang
lebih besar lagi daripada ini.” 16Dan Dia
membawaku ke dalam pelataran bait
YAHWEH, pelataran bagian dalam;
dan lihatlah, pada jalan masuk ke bait
YAHWEH, antara serambi bait suci dan
mezbah, kira-kira dua puluh lima orang
laki-laki yang membelakangi bait
YAHWEH dan wajahnya menghadap ke
timur; dan mereka bersujud ke arah matahari di sebelah timur. 17Dia berfirman
kepadaku, hai anak manusia, apakah
engkau sudah melihatnya? Apakah hal
itu bukan masalah bagi isi rumah Yehuda,
untuk melakukan kekejian yang sedang
mereka lakukan di sini? Sebab, mereka
telah memenuhi tanah ini dengan
kekerasan, dan telah berbalik untuk
membangkitkan murka-Ku. Dan lihatlah,
mereka menaruh ranting pada hidung
mereka 18Dan Aku juga akan berurusan
dengan mereka dalam murka-Ku, mataKu tidak akan berbelaskasihan, dan Aku
tidak akan merasa sayang. Dan walaupun
mereka menangis di telinga-Ku dengan
suara nyaring, Aku tidak akan mendengarkan mereka.”

Pembunuhan
Para Penyembah Berhala
Dan Dia berseru ke telingaku dengan
9
suara nyaring, dengan mengatakan,
“Biarlah pengawas-pengawas kota men-

dekat, bahkan masing-masing dengan
senjata penghancur di tangannya. 2Dan
lihatlah, enam orang laki-laki datang dari
arah gerbang atas yang menghadap ke
utara. Dan masing-masing memiliki
senjata pemukul di tangannya. Dan salah
seorang dari antara mereka berpakaian
lenan, dan di pinggangnya ada wadah tinta
penyalin kitab. Dan mereka berjalan
masuk dan berdiri di sebelah mezbah
tembaga. 3Dan kemuliaan Elohim Israel
naik dari atas kerub, tempat Dia berada
di atasnya, ke atas ambang pintu bait suci.
Dan Dia memanggil orang yang berpakaian lenan itu, yang di pinggangnya
ada wadah tinta penyalin kitab. 4Dan
YAHWEH berfirman kepadanya, “Berjalanlah ke tengah-tengah kota, di tengahtengah Yerusalem, dan buatlah sebuah
tanda di dahi orang-orang yang berkeluh
kesah dan berkabung karena segala
kekejian yang dilakukan di tengahtengahnya. 5Dan kepada orang-orang itun
Dia berfirman di telingaku, “Lintasilah
kota itu di belakang iao, dan bunuhlah!
Biarlah matamu tidak berbelaskasihan
dan biarlah kamu tidak merasa sayang.
6Kamu akan membunuh orang-orang
tua, orang-orang pilihan, anak-anak gadis
dan anak-anak kecil, dan perempuanperempuan; binasakanlah semuanya.
Namun terhadap setiap orang yang memiliki tanda, jangan mendekatinya. Dan
mulailah dari tempat kudus-Ku.” Dan
mereka mulai dengan tua-tua yang ada
di depan bait suci. 7Dan Dia berfirman
kepada mereka, “Najiskanlah rumah itu
dan penuhilah pelatarannya dengan
orang-orang yang terbunuh; pergilah!” Dan
mereka keluar dan membunuh di dalam
kota itu.
8Dan terjadilah, ketika mereka membunuh, lalu aku, akulah yang tertinggal;
maka aku tersungkur pada wajahku
dan berteriak dan berkata, “Aduh, Tuhan
YAHWEH! Apakah Engkau akan membinasakan seluruh sisa Israel dengan
mencurahkan kegeraman-Mu atas Yerusalem?” 9Dan Dia berfirman kepadaku,
“Kejahatan isi rumah Israel dan Yehuda
sangatlah besar; dan negeri itu dipenuhi
dengan darah dan kota ini dipenuhi dengan kejahatan, karena mereka berkata:
YAHWEH telah meninggalkan negeri ini
dan YAHWEH tidak melihatnya.10Dan
bahkan Aku, mata-Ku tidak akan berbelaskasihan dan aku tidak akan merasa
sayang. Aku telah menimpakan kelakuan

m Tamus (JGLT: Tammuz; MT: zWMTh) = nama dewa Sumeria/Babel, suami dewi Ishtar.
n kepada orang-orang itu (JGLT: to those; MT: hLal) = kepada 5 dari 6 orang (lih.ay.2).
o di belakang ia (JGLT: after him; MT: wyrxa). ia = orang yang mempunyai wadah tinta ( lih.ay.2-4).

9:4= Why. 7:3, 9:4, 14:1
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mereka ke atas kepala mereka. 11Dan
tampaklah, orang yang berpakaian lenan
dengan wadah tinta di pinggangnya
memberitahukan hal itu, dengan berkata,
“Aku telah melakukan sebagaimana
Engkau perintahkan kepadaku.”
Kemuliaan Elohim
Meninggalkan Bait Suci
Dan aku melihat, dan tampaklah
10
pada cakrawala yang ada di atas
kepala kerub, seperti batu safir, seperti

rupa gambaran takhta di atas mereka.
Dia berfirman kepada orang yang
berpakaian lenan itu, dan berkata,
“Masuklah ke antara roda itu, ke bawah
kerub, dan isilah kedua tanganmu dengan
bara api dari antara kerub-kerub itu, dan
tebarkanlah di atas kota itu.” Dan dia
masuk, menurut penglihatanku. 3Dan
kerub-kerub itu sedang berdiri di sisi
sebelah kanan bait suci ketika orang itu
masuk, dan awan memenuhi pelataran
bagian dalam. 4Dan kemuliaan YAHWEH
naik dari atas kerub, melintasi ambang
pintu bait suci. Dan bait suci itu dipenuhi
dengan awan; dan pelatarannya menjadi penuh dengan pancaran cahaya
kemuliaan YAHWEH. 5Dan suara dari
sayap-sayap kerub itu terdengar sampai
di pelataran bagian luar seperti suara
Elohim Yang Mahakuasa ketika Dia
berfirman. 6Dan terjadilah, ketika Dia
memerintahkan orang yang berpakaian
lenan itu, dengan mengatakan, “Ambillah
api dari antara roda, dari antara kerubkerub itu!” Maka dia masuk dan berdiri
di samping roda itu. 7Dan satu kerub
mengulurkan tangannya dari antara
kerub-kerub itu ke dalam api yang ada di
antara kerub itu. Dan dia mengangkat dan
menaruh di tangan orang yang berpakaian
lenan itu. Dan dia menerima, lalu pergi
ke luar. 8Dan tampaklah pada kerubkerub itu suatu bentuk lengan manusia
di bawah sayap-sayap mereka. 9Dan aku
melihat, dan tampaklah ada empat roda
di samping kerub-kerub itu, masingmasing satu roda di samping satu kerub;
dan rupa roda-roda itu seperti kilau batu
pirusp. 10Dan rupa-rupa mereka adalah
satu gambaran bagi keempatnya, seakanakan satu roda ada di tengah-tengah satu
roda. 11Ketika mereka berjalan, mereka
berjalan pada keempat sisinya. Mereka
tidak berbalik ketika mereka berjalan,
sebab ke tempat yang sang kepala tuju,
mereka berjalan mengikutinya. Mereka
tidak berbalik ketika mereka berjalan.
2Dan
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12Dan seluruh tubuh mereka, yakni
punggung, tangan, sayap dan roda-roda
penuh dengan mata sekelilingnya; bahkan
keempat-empatnya itu masing-masing
ada rodanya. 13Mengenai roda-roda itu,
ada orang mengatakan tentang mereka
di telingaku, “O, roda!”
14Dan empat wajah ada pada masingmasing: wajah pertama adalah wajah
kerub, dan wajah kedua adalah wajah
manusia, dan yang ketiga adalah wajah
singa, dan yang keempat adalah wajah
rajawali. 15Dan kerub-kerub itu ditinggikan. Inilah makhluk hidup yang pernah
aku lihat di tepi sungai Kebar.
16Dan ketika kerub-kerub itu pergi,
roda-roda itu pergi di sisi mereka, dan
ketika kerub-kerub itu mengepakkan
sayap-sayapnya untuk membubung
dari tanah, roda-roda itu tidak berputar,
bahkan mereka ada di sisinya. 17Ketika
mereka berdiri, mereka juga tetap berdiri,
dan ketika mereka membubung, mereka
juga diangkat bersamanya. Sebab roh dari
makhluk hidup itu ada di dalamnya.
18Dan kemuliaan YAHWEH pergi
dari ambang pintu bait suci dan berdiri di
atas kerub-kerub itu. 19Dan kerub-kerub
itu mengangkat sayap mereka dan mereka
terangkat dari tanah di depan mataku.
Ketika mereka keluar, roda-roda pun ada
di sisi mereka; dan dia berhenti di pintu
gerbang bait YAHWEH di sebelah timur.
Dan kemuliaan Elohim Israel ada di
atas mereka dari sebelah atas. 20Inilah
makhluk hidup yang pernah aku lihat
ada di bawah Elohim Israel, di tepi sungai
Kebar, dan aku mengetahui bahwa mereka
adalah kerub. 21Empat wajah ada pada
masing-masing, dan empat sayap ada
pada masing-masing, dan gambaran
lengan manusia ada di bawah sayapsayapnya. 22Dan gambaran wajah-wajah
mereka: mereka adalah wajah-wajah
manusia yang pernah aku lihat di tepi
sungai Kebar. Rupa-rupa mereka dan
mereka sendiri masing-masing berjalan
lurus ke depan.

Dan Roh mengangkat aku serta
11
membawa aku ke gerbang bait
YAHWEH di sebelah timur yang meng-

hadap ke timur. Dan lihatlah, di gerbang
yang terbuka itu ada dua puluh lima
orang laki-laki. Dan aku melihat di antara
mereka Yaazaniah anak Azur, dan Pelatya
anak Benaya, pemimpin-pemimpin
bangsa. 2Dan Dia berfirman kepadaku,
“Hai anak manusia, inilah orang-orang
yang merencanakan kejahatan dan me(JGLT: the color of a stone of Tarshish; MT: vyvrT !ba !y[K).

p kilau batu pirus
10:1= Yeh. 1:26; Why. 4:2

10:2= Why. 8:5

10:9-13= Yeh. 1:15-21

10:12= Why. 4:8

10:14= Yeh. 1:10; Why. 4:7
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nasihatkan yang jahat di kota ini; 3yang
berkata kepada-Ku: Itu tidaklah lama,
marilah kita membangun rumah-rumah,
itu periuknya, dan kita dagingnya. 4Oleh
sebab itu, bernubuatlah melawan mereka,
bernubuatlah, hai anak manusia!” 5Dan
Roh YAHWEH turun ke atasku dan berfirman kepadaku, “Katakanlah, beginilah
YAHWEH berfirman: Beginilah akan
kamu katakan, hai isi rumah Israel, karena
Aku sendiri mengetahui langkah-langkah
rohmu. 6Kamu telah melipatgandakan
mayat-mayatmu di kota ini, dan kamu
telah memenuhi jalan-jalannya dengan
mayat-mayat itu. 7Oleh karena itu, beginilah Tuhan YAHWEH berfirman: Mayatmayatmu yang telah kamu letakkan di
tengah-tengah kota ini, mereka adalah
daging, dan kota ini periuk. Namun Aku
akan membawamu keluar dari tengahtengahnya. 8Kamu takut pada pedang,
tetapi Aku akan membawa pedang ke
atasmu, firman Tuhan YAHWEH. 9Dan
Aku akan membawamu keluar dari
tengah-tengahnya, dan akan menyerahkanmu ke tangan orang-orang asing. Dan
Aku akan menjatuhkan hukuman terhadap kamu. 10Kamu akan jatuh oleh
pedang. Aku akan menghakimi kamu di
perbatasan Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah YAHWEH. 11Kota
ini tidak akan menjadi sebuah periuk
bagimu, juga kamu tidak akan menjadi
daging di dalamnya. 12Aku akan menghakimi kamu pada perbatasan Israel, dan
kamu akan mengetahui bahwa Akulah
YAHWEH, yang di dalam ketetapanketetapan-Ku kamu tidak melakukannya, kamu tidak melakukan keputusankeputusan-Ku. Tetapi kamu telah melakukan peraturan bangsa-bangsa yang
ada di sekelilingmu,.
13Dan terjadilah pada waktu aku
bernubuat, bahwa Pelatya anak Benaya
itu mati. Kemudian aku bersujud dan
berseru dengan suara nyaring, kataku,
“Ah Tuhan YAHWEH! Apakah Engkau
akan menghabisi sisa orang Israel?” 14Dan
datanglah Firman YAHWEH kepadaku,
dengan berkata, 15“Hai anak manusia,
saudara-saudaramu, kerabat-kerabatmu, orang-orang tebusanmu, dan seluruh
isi rumah Israel, semua yang sudah mengatakan kepada penduduk Yerusalem,
“Pergilah menjauh dari YAHWEH; tanah
ini diberikan kepada kami sebagai suatu
milik. 16Oleh karena itu katakanlah:
Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman:
Walaupun Aku telah menempatkan
mereka jauh di antara bangsa-bangsa,
dan walaupun Aku menyerakkan mereka
11:19-20= Yeh. 36:26-28

11:22-23= Yeh. 43:2-5

di antara negeri itu, tetapi Aku sebagai
tempat kudus yang kecil bagi mereka di
negeri-negeri tempat mereka telah pergi
ke sana. 17Oleh karena itu katakanlah,
beginilah Tuhan YAHWEH berfirman:
Dan Aku akan mengumpulkan kamu dari
antara bangsa-bangsa, dan menyatukan
kamu dari negeri-negeri tempat kamu
terserak, dan Aku akan memberikan
kepadamu tanah Israel. 18Dan mereka
akan datang ke sana, dan mereka akan
menyingkirkan segala benda yang menjijikkan dan segala kekejian dari tanah
itu. 19Aku akan memberikan kepada
mereka satu hati, dan Aku akan menaruh
roh yang baru di dalam kamu. Dan Aku
akan menyingkirkan kekerasan hati
dari diri mereka, dan akan memberikan
kepada mereka hati yang taat, 20sehingga
mereka akan berjalan menurut ketetapanKu dan memelihara peraturan-peraturanKu, dan melakukannya. Dan mereka akan
menjadi umat-Ku, dan Aku akan menjadi
Elohim mereka. 21Dan hati mereka berpaut pada benda-benda kebencian dan
berhala-berhala kejijikan, Aku akan
memberikan mereka tuntunan di atas
kepala-kepala mereka sendiri, firman
Tuhan YAHWEH.
22Kemudian kerub-kerub itu mengangkat sayap-sayap mereka, dan rodarodanya ada di sisi mereka. Dan kemuliaan Elohim Israel ada di atas mereka.
2Dan kemuliaan YAHWEH naik dari
tengah-tengah kota itu dan berhenti di
atas gunung yang ada di sebelah timur
kota itu.
24Dan Roh itu mengangkat aku dan
membawa aku ke Kasdim, kepada orangorang buangan, di dalam sebuah penglihatan oleh Roh Elohim. Dan penglihatan
yang aku lihat lenyap dari padaku. 25Dan
aku berbicara kepada semua orang
buangan tentang segala sesuatu yang
telah YAHWEH tunjukkan kepadaku.
Tanda Datangnya Pembuangan
Dan Firman YAHWEH datang
12
kepadaku, yang mengatakan, “Hai
anak manusia, yang tinggal di tengah2

tengah kaum pemberontak. Mereka memiliki mata untuk melihat, tetapi mereka
tidak melihat; mereka memiliki telinga
untuk mendengar, tetapi mereka tidak
mendengar; sebab mereka itu kaum
pemberontak. 3Dan engkau, hai anak
manusia, persiapkanlah dirimu dengan
perlengkapan untuk seorang buangan,
dan pergilah ke dalam pembuangan pada
siang hari di depan mata mereka. Dan

12:2= Yes. 6:9-10; Yer. 5:21; Mrk. 18:18
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engkau akan dibuang dari tempatmu ke
tempat yang lain di depan mata mereka,
mungkin mereka akan melihat bahwa
mereka adalah kaum pemberontak.
4Dan engkau akan membawa perlengkapanmu itu ke luar, seperti perlengkapan seorang buangan, pada siang hari di
depan mata mereka. Dan engkau akan
pergi pada petang hari di depan mata
mereka, seperti orang yang pergi ke
pembuangan. 5Di depan mata mereka,
lubangilah tembok bagimu, bawalah ke
luar melaluinya. 6Di depan mata mereka
engkau harus membawa di atas bahu
dalam kegelapan, membawa ke luar.
Engkau harus menutupi mukamu,
sehingga engkau tidak dapat melihat
tanah; sebab Aku menempatkan engkau
sebagai tanda bagi isi rumah Israel.” 7Aku
melakukan demikian sebagaimana
diperintahkan kepadaku. Aku membawa
ke luar perlengkapanku, seperti perlengkapan bagi orang buangan pada siang
hari; dan pada petang hari aku melubangi
tembok bagiku dengan tanganku, aku
membawa barang-barangku ke luar
dalam kegelapan, aku membawanya di
atas bahuku di depan mata mereka.
8Dan pada keesokan harinya datanglah firman YAHWEH kepadaku, dengan
mengatakan, 9“Hai anak manusia, tidakkah isi rumah Israel, kaum pemberontak
itu berkata kepadamu: Apa yang sedang
engkau perbuat? 10Katakanlah kepada
mereka: Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman: Ucapan ilahi ini bagi pemimpin
di Yerusalem, dan seluruh isi rumah
Israel yang ada di tengah-tengah mereka.
11Katakanlah, akulah tanda bagimu,
sebagaimana aku telah melakukannya,
demikianlah hal ini akan terjadi bagi
mereka. Mereka akan pergi ke pembuangan, ke dalam penawanan. 12Dan pemimpin
yang ada di tengah-tengah mereka akan
membawa perlengkapannya di atas
bahunya dalam kegelapan, dan pergi
ke luar melalui tembok. Mereka akan
melubanginya untuk membawanya ke
luar melaluinya. Dia akan menutupi
wajahnya sehingga dia tidak akan melihat tanah dengan matanya. 13Aku akan
membentangkan jaring-Ku ke atasnya,
dan dia akan tertangkap dalam perangkap-Ku. Dan Aku akan membawanya
ke Babilon, negeri orang Kasdim. Namun
dia sendiri tidak akan melihatnya dan
dia akan mati di sana. 14Semua yang ada
di sekitarnya, penolongnya dan semua
pasukannya, akan Aku serakkan ke
segala penjuru angin, dan Aku akan
menghunus pedang di belakang mereka.
12:13= 2Raj. 25: 7; Yer. 52:11

891

15Dan

mereka akan mengetahui bahwa
Akulah YAHWEH, ketika Aku menyerakkan mereka di antara bangsa-bangsa, dan
menghamburkan mereka di negeri-negeri
itu. 16Namun Aku akan meninggalkan
dari mereka sejumlah orang, dari pedang,
dari kelaparan, dan dari wabah sampar,
supaya mereka dapat menceritakan
seluruh kekejian mereka di antara
bangsa-bangsa, tempat mereka pergi.
Dan mereka akan mengetahui bahwa
Akulah YAHWEH.”
17Dan datanglah firman YAHWEH
kepadaku, yang mengatakan, 18“Hai anak
manusia, engkau akan makan rotimu
dalam guncangan, dan minum airmu
dengan gemetaran dan kecemasan. 19Dan
berkata kepada penduduk negeri itu:
Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman
kepada mereka yang tinggal di Yerusalem,
pada negeri Israel, mereka akan makan
roti dengan kecemasan, dan minum air
mereka dengan ketakutan, demikianlah
tanahnya menjadi sunyi karena penghuninya, karena tindak kekerasan dari
orang-orang yang tinggal di sana. 20Dan
kota-kota yang masih berpenduduk akan
dibiarkan terlantar, dan tanah itu akan
menjadi sunyi. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah YAHWEH.”
Peribahasa Baru bagi Israel
21Dan firman YAHWEH kepadaku,
yang mengatakan, 22“Hai anak manusia,
peribahasa apakah ini bagimu, mengenai
tanah Israel, yang berkata: Waktu sudah
lama berlalu, dan setiap penglihatan
akan lenyap? 23Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman: Aku akan menghentikan peribahasa itu, dan mereka
tidak akan menggunakannya lagi di
Israel. Oleh karena itu, katakanlah kepada
mereka: Hari-hari dan penggenapan
segala penglihatan sudah dekat. 24Sebab,
tidak akan ada lagi penglihatan kosong,
maupun ramalan yang menyesatkan di
tengah-tengah isi rumah Israel, 25karena
Aku, YAHWEH, akan berfirman. Apa yang
akan Aku katakan, perkara itu akan
terjadi, itu tidak akan ditunda-tunda lagi.
Sebab, dalam hari-harimu, hai kaum
pemberontak, Aku mengucapkan firman
dan melaksanakannya,” firman Tuhan
YAHWEH.
26Lalu datanglah firman YAHWEH
kepadaku, yang mengatakan, 27“Hai anak
manusia, sungguh isi rumah Israel berkata: Penglihatan yang ia lihat, waktunya
masih lama, dan yang dinubuatkannya
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adalah untuk waktu yang jauh. 28Oleh
karena itu, katakanlah kepada mereka:
Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman:
Firman-Ku tidak akan tertunda lagi. Apa
yang telah Aku katakan, firman itu harus
terjadi,” firman Tuhan YAHWEH.
Penghukuman atas Nabi Palsu
Dan datanglah firman YAHWEH
13
kepadaku, yang mengatakan, “Hai
anak manusia, bernubuatlah melawan
2

nabi-nabi Israel yang bernubuat, dan
engkau harus mengatakan kepada mereka
yang bernubuat menurut hatinya sendiri!
Dengarlah firman YAHWEH! 3Beginilah
Tuhan YAHWEH berfirman: Celakalah
nabi-nabi yang bodoh yang berjalan mengikuti rohnya sendiri, dan tidak melihat
apa pun! 4Oh Israel, nabi-nabimu seperti
anjing-anjing hutan di padang gurun.
5Kamu tidak bangkit dengan penghancuran ataupun membangun tembok di
sekeliling isi rumah Israel, supaya tetap
berdiri dalam peperangan, pada hari
YAHWEH. 6Mereka telah melihat kesiasiaan dan ramalan dusta yang mengatakan: Firman YAHWEH. Sedangkan
YAHWEH tidak mengutus mereka, tetapi
mereka berharap supaya meneguhkan
perkataannya. 7Tidakkah kamu melihat
penglihatan kesia-siaan dan kamu mengatakan ramalan dusta? Namun kamu
berkata: Beginilah firman YAHWEH,
walaupun Aku tidak berfirman. 8Oleh
karena itu beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman: Sebab kamu telah mengucapkan kesia-siaan dan melihat kebohongan,
oleh karena itu lihatlah, Akulah lawanmu,” firman Tuhan YAHWEH.
9“Dan tangan-Ku akan melawan nabinabi yang melihat kesia-siaan, dan
yang meramalkan kebohongan! Dalam
perhimpunan umat-Ku, mereka tidak
akan berada dalam kumpulan umat-Ku,
dan mereka tidak akan ditulis di dalam
catatan isi rumah Israel, dan mereka tidak
akan masuk ke dalam tanah Israel. Dan
kamu akan mengetahui bahwa Akulah
Tuhan YAHWEH. 10Sebab, bahkan karena
mereka telah membuat umat-Ku tersesat
dengan mengatakan: Damai sejahtera!
Tetapi tidak ada damai sejahtera. Dan
mereka mendirikan sebuah tembok, dan
lihatlah, yang lainnya melaburnya dengan
kapur. 11Katakanlah kepada mereka
yang sedang melabur dengan kapur: Ya,
tembok itu akan runtuh, hujan lebat
akan membanjirinya, dan engkau, ya
hujan es, akan turun dan angin topan
akan menjebolnya. 12Dan lihatlah, ketika
13:10= Yer. 6:14, 8:11

tembok itu runtuh, maka tidak akan
dikatakan kepadamu, di manakah kapur
yang telah engkau oleskan itu?”
13“Oleh karena itu, beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman: Aku bahkan akan
meremukkan dengan badai yang mengamuk di dalam murka-Ku. Dan akan
terjadi hujan lebat dalam kemarahanKu, dan hujan es dalam murka-Ku akan
membinasakannya. 14Demikianlah Aku
akan merobohkan tembok yang telah
kamu labur dengan kapur, dan akan
merobohkannya ke tanah dan Aku akan
membongkar fondasinya, ya Aku akan
meratakan dasarnya. Dan itu akan
runtuh, dan kamu akan binasa di tengahtengahnya, dan kamu akan mengetahui
bahwa Akulah YAHWEH. 15Dan Aku
akan menggenapkan murka-Ku pada
tembok itu, dan kepada mereka yang
melaburnya dengan kapur. Dan Aku akan
berfirman kepadamu: Temboknya tidak
ada lagi, dan mereka yang mengapurnya
juga tidak ada lagi. 16Bagi nabi-nabi Israel
yang bernubuat tentang Yerusalem, dan
yang melihat penglihatan-penglihatan
damai sejahtera baginya, tidak akan
ada damai sejahtera,” firman Tuhan
YAHWEH.
Penghukuman terhadap
Nabiah-Nabiah Palsu
17“Dan engkau, hai anak manusia,
arahkanlah wajahmu melawan putriputri bangsamu, yang bernubuat sesuka
hatinya, dan bernubuatlah melawan
mereka, 18dan engkau harus mengatakan,
“Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman:
Celakalah yang merajut tali-tali pada
semua pergelangan tangan, dan yang
membuat kerudung panjang untuk setiap orang menurut ketinggiannya, untuk
memburu jiwa-jiwa! Apakah kamu memburu jiwa-jiwa umat-Ku, dan apakah
kamu akan menyelamatkan jiwa-jiwa
yang hidup bagi dirimu? 19Dan kamu
sekalian akan menajiskan Aku di tengahtengah umat-Ku, hanya demi beberapa
genggam jelai dan untuk beberapa
potong roti saja, sehingga menyebabkan
kematian orang-orang yang tidak seharusnya mati, dan menyelamatkan hidup
orang-orang yang tidak seharusnya hidup;
dengan kebohonganmu pada umat-Ku
yang mendengarkan kebohongan.”
20Oleh karena itu, beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman, “Lihatlah, Aku menentang tali-talimu yang dengannya
kamu sedang memburu jiwa-jiwa di sana,
dengan menerbangkannya. Dan Aku akan
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melepaskan mereka dari genggaman
tanganmu dan melepas pergi jiwa-jiwa,
yaitu jiwa-jiwa yang sedang kamu buru
untuk menerbangkannya lagi. 21Aku juga
akan mengoyakkan kerudung panjangmu dan membebaskan umat-Ku dari
tanganmu, dan mereka tidak akan lagi
berada dalam kekuasaan tanganmu
untuk menjadi buruan. Dan kamu akan
mengetahui bahwa Akulah YAHWEH.
22Sebab, kamu telah mendukakan hati
orang yang benar dengan kebohongan,
sedangkan Aku tidak membuatnya sedih;
dan telah menguatkan tangan orang
fasik, sehingga dia tidak berbalik dari
jalannya yang jahat untuk memelihara
hidupnya. 23Oleh karena itu, kamu tidak
akan melihat kesia-siaan; dan kamu tidak
akan menubuatkan banyak ramalan.
Dan Aku akan melepaskan umat-Ku
keluar dari tanganmu. Dan kamu akan
mengetahui bahwa Akulah YAHWEH.”
Para Pemimpin Israel
Menyembah Berhala
Dan datanglah tua-tua Israel
14
kepadaku dan duduk di hadapanku.
Dan datanglah firman YAHWEH
2

kepadaku, yang berkata, 3“Hai anak
manusia, orang-orang ini sudah menaruh
berhala-berhala mereka di dalam hatinya, dan menaruh batu sandungan dari
kejahatan mereka di hadapan wajahnya.
Apakah Aku sungguh-sungguh dicari oleh
mereka?”
4Oleh karena itu berbicaralah kepada
mereka dan berkatalah kepada mereka,
beginilah Tuhan YAHWEH berfirman,
“Setiap orang dari isi rumah Israel yang
menempatkan berhala-berhala di dalam
hatinya, dan menaruh batu sandungan
dari kejahatannya di depan wajahnya dan
datang kepada nabi itu, Aku YAHWEH
akan menjadi jawaban bagi dia yang
datang karena kumpulan berhalanya,
5supaya Aku dapat menangkap isi rumah
Israel di dalam hati mereka sendiri, yang
telah diasingkan dari-Ku karena berhalaberhala mereka, semua mereka.”
6Oleh karena itu, katakanlah kepada
isi rumah Israel, beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman, “Berbaliklah dan
kembalilah dari semua berhalamu dan
dari segala kebencianmu, palingkanlah
wajahmu. 7Sebab setiap orang, baik dari
isi rumah Israel, maupun dari orangorang asing yang berkelana di Israel,
yang memisahkan diri dari hadapan-Ku,
dan menempatkan berhala-berhalanya
di dalam hatinya dan menaruh batu
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sandungan dari kejahatannya di depan
wajahnya, dan datang pada nabi untuk
bertanya kepadanya tentang Aku, Aku
YAHWEH akan menjawab sendiri.
8Dan Aku akan mengarahkan wajah-Ku
kepada orang itu, dan Aku akan menaruh
tanda dan kiasan. Dan Aku akan menghancurkannya dari tengah-tengah umatKu, maka kamu akan mengetahui bahwa
Akulah YAHWEH.
9Dan nabi itu, jika dia teperdaya,
ketika dia mengucapkan perkataan, maka
Aku YAHWEH, Aku telah memperdaya
nabi itu, dan Aku akan mengacungkan
tangan-Ku atasnya dan akan menghancurkannya dari tengah-tengah umatKu Israel. 10Dan mereka akan menanggung
kesalahan mereka. Sebagaimana kesalahan dari si penyelidik, demikian juga
kesalahan nabi itu. 11Maka isi rumah
Israel tidak lagi menyalahkan banyak
orang dari hadapan-Ku, dan tidak menajiskan dirinya lagi dengan segala
pelanggaran mereka, tetapi mereka akan
menjadi sebuah umat bagi-Ku, dan Aku
akan menjadi Elohim bagi mereka,”
firman Tuhan YAHWEH.
Kepastian Penghukuman Elohim
12Dan datanglah firman YAHWEH
kepadaku, yang mengatakan, 13“Hai anak
manusia, pada waktu suatu negeri
berdosa terhadap-Ku dengan melakukan
ketidaksetiaan, kemudian Aku akan
mengacungkan tangan-Ku atasnya dan
memusnahkan persediaan makanan
baginya, dan mendatangkan kelaparan
atasnya, dan melenyapkan dari padanya
baik manusia maupun binatang. 14Dan
ketiga orang ini berada di tengah-tengah
mereka: Nuh, Daniel, dan Ayub; mereka
dalam kebenarannya akan menyelamatkan nyawa mereka sendiri,” firman Tuhan
YAHWEH.
15“Jika Aku membuat binatangbinatang buas berkeliaran di negeri itu,
dan mereka memangsanya, dan negeri
itu menjadi sunyi, dengan demikian tidak
seorang pun akan melewatinya karena
binatang-binatang buas itu. 16Bahkan
ketiga orang itu berada di tengah-tengah
mereka, demi Aku yang hidup,” firman
Tuhan YAHWEH, “baik anak laki-laki
maupun anak perempuan mereka, tidak
dapat mereka selamatkan, hanya diri
mereka sendiri yang dapat diselamatkan,
tetapi negeri itu akan menjadi reruntuhan.
17Atau, jika Aku mendatangkan pedang
atas negeri itu dan berfirman: Biarlah
sebilah pedang menjelajahi negeri itu, dan
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Aku akan membinasakan baik manusia
maupun binatang dari padanya. 18Bahkan
walupun ketiga orang ini di tengah-tengah
mereka, demi Aku yang hidup,” firman
Tuhan YAHWEH, “Mereka tidak dapat
menyelamatkan nyawa anak-anak lakilaki maupun anak-anak perempuan
mereka, tetapi hanya mereka sendiri yang
diselamatkan. 19Atau, jika Aku mendatangkan sampar ke dalam negeri
itu, dan mencurahkan murka-Ku dalam
darah atasnya, untuk membinasakan
baik manusia maupun binatang dari
padanya, 20bahkan walaupun Nuh, Daniel,
dan Ayub di tengah-tengah mereka,
demi Aku yang hidup,” firman Tuhan
YAHWEH, “mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan mereka oleh
kebenaran mereka, mereka hanya dapat
menyelamatkan nyawanya sendiri.”
21Sebab beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman, “Berapa banyak lagi, ketika
empat hukuman-Ku yang berat, yaitu:
pedang, kelaparan, binatang buas, dan
sampar, Aku mendatangkannya ke Yerusalem, untuk memusnahkan manusia
dan binatang dari padanya! 22Namun,
lihatlah, di sana akan ditinggalkan orangorang yang terluput, yang akan menuntun
ke luar anak-anak laki-lakinya dan
anak-anak perempuannya. Lihatlah,
mereka akan datang kepadamu, dan
kamu akan melihat jalan dan perbuatan
mereka; dan kamu akan terhibur karena
malapetaka yang telah Aku datangkan
atas Yerusalem, untuk semua yang
telah Aku datangkan ke atasnya. 23Dan
mereka akan menghiburmu ketika
kamu melihat kelakuan dan perbuatanperbuatan mereka, dan kamu akan mengetahui bahwa tidak sia-sia Aku melakukan segala yang telah Aku lakukan
di dalamnya,” firman Tuhan YAHWEH.
Yerusalem, Pohon Anggur yang
Tidak Berguna
Datanglah firman YAHWEH ke15
padaku, yang mengatakan, “Hai
anak manusia, bagaimana pohon anggur
2

lebih daripada pohon-pohon lainnya, atau
lebih dari sebuah cabang pohon yang ada
di antara pohon-pohon di hutan? 3Apakah
kayu akan diambil dari padanya untuk
melakukan suatu pekerjaan? Apakah
orang-orang akan mengambil pasak dari
padanya untuk menggantungkan setiap
perkakas padanya? 4Lihatlah, hal itu
telah ditaruh dalam api sebagai kayu
bakar. Kedua ujungnya telah dilalap api,
14:21= Why. 6:8

dan bagian tengahnya telah dihanguskan. Apakah itu masih bermanfaat untuk
suatu pekerjaan? 5Lihatlah, ketika masih
utuh hal itu tidak digunakan untuk suatu
pekerjaan. Sekarang, setelah api melalap
dan menghanguskannya, apakah hal itu
masih dapat digunakan untuk suatu
pekerjaan?”
6Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman, “Seperti pohon anggur di antara
pohon-pohon di hutan, yang telah Aku
lemparkan ke dalam api sebagai kayu
bakar, demikianlah juga akan Aku
lemparkan yang tertinggal di Yerusalem.
7Dan Aku menempatkan wajah-Ku
melawan mereka. Mereka akan keluar
dari dalam api, dan api yang lain akan
melalap mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah YAHWEH, ketika
Aku menghadapkan wajah-Ku terhadap
mereka. 8Dan Aku akan membuat negeri
itu menjadi reruntuhan, karena mereka
telah melakukan ketidaksetiaan,” firman
Tuhan YAHWEH.
Yerusalem,
Istri yang Tidak Setia
Dan datanglah firman YAHWEH
16
kepadaku, yang mengatakan, “Hai
anak manusia, beritahukanlah kepada
2

Yerusalem tentang kekejiannya, 3dan
engkau harus mengatakan: Beginilah
Tuhan YAHWEH berfirman pada Yerusalem: Asal-usulmu dan kelahiranmu
dari tanah Kanaan. Ayahmu adalah orang
Amori, dan ibumu orang Hitit. 4Beginilah kelahiranmu, pada hari engkau
dilahirkan, pusarmu tidak dipotong, dan
engkau tidak dibasuh dengan air supaya
bersih. Dan engkau tidak digarami; dan
engkau sama sekali tidak dibedung.
5Tidak ada mata yang berbelaskasihan
kepadamu untuk melakukan salah satu
dari semua ini kepadamu, untuk merasa sayang kepadamu. Malah engkau
dilemparkan ke permukaan ladang,
karena engkau diliputi kejijikan saat
engkau dilahirkan. 6Dan ketika Aku
lewat di dekatmu dan melihat engkau
yang menggeliat di dalam darahmu,
maka Aku berkata kepadamu di dalam
darahmu: Hiduplah! Ya, Aku berkata
kepadamu di dalam darahmu, hiduplah!”
7“Aku membuat engkau menjadi
sangat banyak seperti tunas di ladang,
dan engkau akan tumbuh dan menjadi
besar, dan engkau tampil dengan perhiasan yang terindah. Buah dadamu
mulai terbentuk, dan rambutmu bertumbuh, tetapi engkau telanjang dan
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bugil. 8Dan Aku lewat di dekatmu, dan
Aku melihat padamu, dan tampaklah,
usiamu adalah usia percintaan. Dan Aku
membentangkan jubah-Ku ke atasmu, dan
menutupi ketelanjanganmu. Dan Aku
bersumpah kepadamu dan masuk ke
dalam suatu perjanjian dengan engkau,”
firman Tuhan YAHWEH. “Dan engkau
menjadi milik-Ku. 9Dan Aku membasuh
engkau dengan air, dan Aku membersihkan darahmu dari padamu, dan Aku
mengurapi engkau dengan minyak. 10Aku
mengenakan pakaian yang bersulam
kepadamu, dan Aku memberikan engkau
sandal dari kulit lumba-lumba. Dan Aku
membalutmu dengan lenan halus, dan
Aku menyelimutimu dengan kain sutera.
11Aku juga menghiasimu dengan perhiasan, dan Aku memasang gelang di
kedua tanganmu, dan kalung di lehermu.
12Dan Aku memasang anting-anting di
hidungmu, dan anting-anting di telingamu, dan mahkota keindahan di atas
kepalamu. 13Dan engkau berhias dengan
emas dan perak, dan pakaianmu adalah
lenan halus dan sutera serta kain bersulam. Engkau makan tepung halus,
madu dan minyak. Dan engkau menjadi
sangat cantik. Dan engkau bermartabat
sebagai ratu. 14Dan namamu menjadi
masyhur di antara bangsa-bangsa, oleh
karena kecantikanmu, sebab ia sempurna
oleh kemegahan-Ku yang telah Aku taruh
ke atasmu,” firman Tuhan YAHWEH.
15“Namun engkau mengandalkan
kecantikanmu, dan bertindak sebagai
perempuan sundal karena namamu, dan
engkau menuangkan persundalanmu
pada semua orang yang lewat, hal itu terjadi padanya. 16Dan engkau mengambil
dari pakaian-pakaianmu dan membuat
tempat-tempat tinggimu berwarna-warni,
dan melakukan persundalan dengan
mereka, yang seharusnya tidak pernah
datang dan tidak pernah terjadi. 17Dan
engkau telah mengambil perhiasanperhiasan keindahanmu dari emas-Ku
dan perak-Ku yang telah Aku berikan
kepadamu, tetapi engkau membuat bagimu patung-patung lelaki dan melakukan
persundalan dengan mereka. 18Engkau
mengambil pakaianmu yang bersulam
dan menutupi mereka, dan engkau telah
mempersembahkan minyak-Ku dan
ukupan-Ku di hadapan mereka. 19Juga
makanan-Ku yang telah Aku berikan
kepadamu: tepung yang terbaik, minyak
dan madu, yang Aku beri engkau makan.
Engkau telah memberikan wewangian
yang menenangkan ke hadapan mereka,”
firman Tuhan YAHWEH. 20“Dan engkau
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telah mengambil anak-anak laki-lakimu dan anak-anak perempuanmu, yang
telah engkau lahirkan bagi-Ku, dan telah
engkau persembahkan kepada mereka
sebagai makanan. Apakah persundalanmu itu perkara kecil? 21Engkau telah
menyembelih anak-anak laki-laki-Ku dan
mengurbankannya dengan melewatkannya dalam apiq bagi mereka.
22Dalam semua kekejianmu dan percabulanmu, engkau tidak mengingat lagi
masa mudamu, ketika engkau telanjang
dan bugil, engkau menendang-nendang
di dalam darahmu. 23 Maka akan terjadi sesudah segala kejahatanmu,
“Celaka! Celaka bagimu!,” firman Tuhan
YAHWEH. 24“Engkau juga telah membangun bagimu sebuah gundukan, dan
engkau telah membuat sebuah tempat
tinggi di setiap tempat terbuka. 25Pada
setiap ujung tikungan jalan besar, engkau
membangun tempat tinggimu dan
mengobral kecantikanmu, dan engkau
merenggangkan kedua belah pahamu
kepada setiap orang yang lewat, dan
engkau memperbanyak percabulan.
26Engkau melakukan persundalan
dengan orang Mesir, tetanggamu, si aurat
besar, dan memperbanyak percabulan
untuk membangkitkan murka-Ku.
27Lihatlah, Aku mengacungkan tanganKu atasmu, dan Aku mengurangi bagianmu, dan Aku menyerahkan engkau pada
keinginan orang-orang yang membencimu,
yaitu anak-anak perempuan Filistin, yang
merasa malu dengan kefasikan jalanmu.
28Engkau juga melakukan persundalan
dengan orang Ashur, tanpa dipuaskan. Ya,
engkau melakukan persundalan tetapi
engkau tidak pernah merasa puas. 29Dan
persundalanmu adalah perzinaan di
tanah Kanaan, sampai ke Kasdim, dan
dengan semua ini engkau tetap tidak
merasa puas. 30Betapa lemah hatimu,”
firman Tuhan YAHWEH, “ketika engkau
melakukan semua hal ini, yaitu pekerjaan
seorang perempuan pelacur yang angkuh.”
31“Pada waktu engkau membangun
gundukanmu di setiap tikungan jalan
besar, dan engkau membuat tempat
tinggimu di setiap tempat yang terbuka,
engkau tidak menjadi seorang perempuan
sundal biasa, karena engkau menolak
upah sundalmu. 32Istri yang berzina,
sebagai ganti suaminya dia mengambil
laki-laki asing! 33Mereka memberikan
hadiah kepada semua pelacur, tetapi
engkau memberikan hadiah kepada
semua kekasihmu, dan menyuap mereka
supaya datang padamu dari sekitarmu,
demi percabulanmu. 34Dan ada perq melewatkannya dalam api (JGLT: to pass through the fire; MT: ~hl ~ta ryb[h) = membakarnya.

896

YEHEZKIEL 16

lawanan terhadapmu dari perempuanperempuan mengenai percabulanmu,
dan tidak ada yang melakukan pelacuran
mengikutimu, yaitu dengan engkau memberi upah, dan bukannya upah diberikan
kepadamu, dan engkau telah menjadi
yang terbalik.
35Oleh karena itu, hai pelacur, dengarkanlah firman YAHWEH! 36Beginilah
Tuhan YAHWEH berfirman: Karena
kemesumanmu telah terlampiaskan, dan
ketelanjangan auratmu dalam percabulanmu dengan kekasih-kekasihmu
dan dengan semua berhala kekejianmu,
dan karena darah anak-anak lakilakimu yang telah engkau serahkan
kepada mereka, 37maka, lihatlah, Aku
akan mengumpulkan semua kekasihmu
dengan siapa engkau telah bersenangsenang, baik semua orang yang engkau
cintai maupun yang engkau benci. Aku
akan sungguh-sungguh mengumpulkan
mereka untuk melawan engkau dari
sekitarmu, dan Aku akan menyingkapkan
ketelanjanganmu di hadapan mereka,
dan mereka akan melihat seluruh ketelanjanganmu. 38Dan Aku akan menghakimi engkau dengan penghakiman
para pezina dan para penumpah darah.
Dan Aku akan memberi engkau darah
kemurkaan dan kecemburuan. 39Dan
Aku akan menyerahkan engkau ke dalam
tangan mereka, dan mereka akan merobohkan gundukanmu, dan menghancurkan tempat-tempat tinggimu. Mereka
juga akan merobek pakaianmu, dan
merampas perhiasan-perhiasanmu, dan
meninggalkan engkau telanjang dan
bugil. 40Mereka akan membangkitkan
sekumpulan orang melawan engkau, dan
mereka akan melempari engkau dengan
batu, dan akan membantaimu dengan
pedang mereka. 41Dan mereka akan
membakar rumah-rumahmu dengan
api, dan akan menjatuhkan hukuman terhadapmu di depan mata banyak perempuan, dan Aku akan menghentikan
persundalanmu, dan engkau pun tidak
akan memberikan upah lagi. 42Demikianlah Aku akan menyurutkan murka-Ku ke
atasmu, dan menarik kecemburuan-Ku
dari padamu, dan Aku akan menjadi
tenang serta tidak akan terus murka.
43Oleh karena engkau telah tidak mengingat masa mudamu, tetapi telah menyusahkan Aku dengan semua ini, maka
lihatlah, Aku juga akan membalaskan
kelakuanmu ke atas kepalamu,” firman
Tuhan YAHWEH, “maka engkau tidak
akan melakukan percabulan itu di atas
semua kekejianmu.”

44“Lihatlah, semua yang menggunakan perumpamaan akan menggunakannya terhadap engkau dengan mengatakan: Seperti seorang ibu, demikian juga
anak perempuannya. 45Engkaulah anak
perempuan ibumu, yang meremehkan
suaminya dan anak-anak laki-lakinya.
Dan engkau adalah adik perempuan dari
saudara-saudara perempuanmu, yang
merendahkan suami dan anak-anak
laki-laki mereka. ibumu adalah orang
Heti, dan ayahmu orang Amori. 46Kakak
perempuanmu adalah Samaria, dia dan
anak-anak perempuannya yang tinggal di
sebelah kirimu, dan adik perempuanmu
yang tinggal di sebelah kananmu adalah
Sodom, dan anak-anak perempuannya.
47Namun, engkau tidak berbuat seperti
kelakuan-kelakuan mereka, atau bertindak seperti kekejian-kekejian mereka,
sepertinya hal itu hanya perkara kecil,
sebab engkau telah menjadi lebih rusak
daripada mereka dalam segala kelakuanmu. 48Demi Aku yang hidup,” firman
Tuhan YAHWEH, “saudara perempuanmu, Sodom, ia dan anak-anak perempuannya tidak berbuat sebagaimana
engkau dan anak-anak perempuanmu
lakukan. 49Lihat, inilah kejahatan saudara perempuanmu Sodom, kecongkakan,
kekenyangan roti, dan kelimpahan dari
kesia-siaan ada padanya dan pada anakanak perempuannya, sementara dia tidak
menguatkan tangan orang-orang miskin
dan yang memerlukan bantuan. 50Mereka
menjadi tinggi hati dan melakukan
kekejian di hadapan-Ku. Dan Aku menyingkirkan mereka seperti yang telah
Aku lihat. 51Dan Samaria tidak berdosa
separuh dari dosamu, tetapi engkau
telah memperbanyak kekejian lebih
daripada mereka, dan telah membenarkan saudara perempuanmu oleh semua
kekejian yang telah engkau lakukan.
52Juga engkau, tanggunglah aibmu! Ketika
engkau membela saudara perempuanmu dalam dosamu yang telah engkau
lakukan dengan keji lebih daripada
mereka, mereka menjadi lebih benar
daripada engkau. Maka, merasa malulah
dan tanggunglah aibmu, sejak engkau
membenarkan saudara-saudara perempuanmu, 53dan Aku akan mengembalikan
penawanan mereka, penawanan Sodom
dan anak-anak perempuannya, maupun
penawanan Samaria dengan anak-anak
perempuannya, kemudian juga penawanan dari tawananmu di tengah-tengah
mereka, 54supaya engkau dapat menanggung aibmu, dan dipermalukan oleh
segala yang telah engkau lakukan sejak
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engkau menjadi hiburan bagi mereka.
55Dan saudara perempuanmu, Sodom,
dan anak-anak perempuannya akan
kembali pada keadaan mereka sebelumnya, dan Samaria serta anak-anak
perempuannya akan kembali pada
keadaannya semula, maka engkau dan
anak-anak perempuanmu akan kembali
pada keadaanmu semula, 56karena
saudara perempuanmu, Sodom, tidak
menjadi buah bibir dari mulutmu pada
hari kecongkakanmu.
57Sebelum kejahatanmu disingkapkan, seperti pada saat penghinaan oleh
anak-anak perempuan Aram dan semua
orang yang ada di sekitarnya, yaitu
perempuan-perempuan Filistin yang
membencimu dari sekelilingmu, 58engkau
telah menanggung kejahatan dan kekejianmu,” firman YAHWEH. 59“Sebab,
beginilah Tuhan YAHWEH berfirman:
Aku bahkan akan melakukan terhadapmu, seperti yang telah engkau lakukan
kepada-Ku, yang memandang rendah
sumpah dengan mengingkari perjanjian.
60Namun Aku akan mengingat perjanjianKu denganmu di masa mudamu, dan
Aku akan menegakkan bagimu sebuah
perjanjian yang kekal. 61Lalu engkau akan
mengingat kelakuanmu dan menjadi
malu, ketika engkau menerima saudarasaudara perempuanmu, yang lebih tua
sampai kepada yang lebih muda daripadamu. Dan Aku akan memberikan
mereka kepadamu sebagai anak-anak
perempuan, tetapi bukan oleh perjanjianmu. 62Dan Aku akan menegakkan perjanjian-Ku denganmu. Dan engkau akan
mengetahui bahwa Akulah YAHWEH,
63supaya engkau ingat dan menjadi malu,
dan tidak lagi menjadi buah bibir karena
kehinaanmu ketika Aku menutupi engkau
untuk segala yang telah engkau lakukan,”
firman Tuhan YAHWEH.
Kisah Dua Ekor Burung Rajawali
Dan datanglah firman YAHWEH
17
kepadaku, yang mengatakan, “Hai
anak manusia, ajukanlah sebuah teka2

teki dan katakanlah sebuah perumpamaan kepada isi rumah Israel, 3dan
engkau harus mengatakan: Beginilah
Tuhan YAHWEH berfirman: Seekor
burung rajawali yang besar datang ke
Libanon, dengan sayap yang besar dan
panjang, penuh bulu dengan warnanya
yang berbeda-beda. Dan mengambil pucuk
dari puncak pohon aras. 4Ia mematahkan pucuk daun mudanya yang paling
ujung dan membawanya ke negeri para
17:12-15= 2 Raj. 24:15-20; 2 Taw. 36:13
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pedagang. Ia meletakkannya di dalam
kota perdagangan. 5Dia juga mengambil
benih dari tanah itu dan menanamnya di
ladang penyemaian. Dia menaruhnya
dekat sumber air, dia menempatkannya
seperti sebuah pohon gandarusa. 6Dan
pohon itu bertunas serta menjadi sebuah
pohon anggur yang subur, dan cabangcabangnya melengkung menghadap ke
arah dia, dan akar-akarnya berada di
bawah. Demikianlah dia menjadi sebuah
pohon anggur dan mengeluarkan cabangcabang, serta mengeluarkan rantingranting. 7 Dan ada juga seekor burung
rajawali besar yang lain dengan sayap
yang besar dan bulu yang banyak. Dan
lihatlah, pohon anggur itu mengarahkan
akar-akarnya ke arahnya, dan menjulurkan cabang-cabangnya kepadanya untuk
mendapat air, yang menjauh dari bedeng
tempat penyemaiannya. 8Dia ditanam di
ladang yang subur dengan air yang banyak,
supaya mengeluarkan cabang-cabang
dan menghasilkan buah, sehingga menjadi sebuah pohon anggur yang megah.
9Katakanlah: Beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman: Apakah dia akan tumbuh
subur? Apakah dia tidak akan mencabut
akar-akarnya dan memetik buah-buahnya dan membuatnya layu? Seluruh
daunnya yang rimbun akan menjadi layu,
dan bukan dengan kekuatan yang besar
maupun dengan banyak orang untuk
mencabutnya dari akar-akarnya. 10Dan
lihatlah, ketika dia ditanam, apakah dia
akan berhasil? Apakah dia tidak akan
menjadi kering kerontang ketika angin
timur menerpanya? Dia akan menjadi
layu di bedeng tempat pertumbuhannya.”
Penjelasan Perumpamaan
11Dan ada firman YAHWEH kepadaku, yang mengatakan, 12“Katakanlah
kepada kaum pemberontak: Tidakkah
kamu mengetahuinya? Katakanlah:
Lihatlah, raja Babilon telah datang ke
Yerusalem, dan mengambil raja dan
pemimpin-pemimpinnya, dan membawa
mereka ke Babilon bagi dirinya. 13Dia
mengambil keturunan raja dan membuat
perjanjian dengannya dan membawanya
masuk ke dalam sebuah sumpah. Dan
dia mengambil orang-orang perkasa dari
negeri itu, 14supaya kerajaan itu menjadi rendah, sehingga dia tidak dapat lagi
meninggikan dirinya untuk memegang
perjanjiannya agar ia tetap berdiri.
15Namun, dia memberontak kepadanya
dengan mengutus utusannya ke Mesir,
supaya memberi kuda-kuda dan pasukan
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yang besar baginya. Apakah dia akan
berhasil? Apakah dia yang melakukan
demikian akan terluput? Atau apakah
dia yang mengingkari perjanjiannya akan
dilepaskan? 16Demi Aku yang hidup,”
firman Tuhan YAHWEH, “Sesungguhnya
di tempat raja yang mengangkatnya
menjadi raja, yang memandang rendah
sumpahnya dan yang merusak perjanjiannya, dia akan mati di sana dengannya,
di tengah-tengah Babilon. 17Dan Firaun
tidak akan membantu ia dengan tentara
yang banyak atau pasukan yang besar
dalam peperangan, dengan menimbun
gundukan tanah dan membangun temboktembok berkubu untuk melenyapkan
banyak jiwa. 18Dan dia telah memandang
rendah sumpah itu dengan mengingkari
perjanjian. Dan lihatlah, dia telah mengulurkan tangannya dan melakukan
semuanya ini, dia tidak akan terluput.
19Oleh karena itu,” beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman, “Demi Aku yang
hidup, sesungguhnya sumpah-Ku yang
telah dia pandang rendah, dan perjanjianKu yang telah dia ingkari, maka akan
Aku taruh di atas kepalanya, 20dan akan
Aku tebarkan jaring-Ku ke atasnya, dan
dia akan terperangkap dalam jerat-Ku,
dan Aku akan membawanya ke Babilon,
dan di sana Aku akan berperkara dengan
diar yang telah berkhianat kepada-Ku.
21Dan semua pelariannya akan jatuh oleh
pedang, dengan semua rombongannya,
dan semua yang tertinggal akan diserakkan ke segala penjuru angin. Dan
kamu akan mengetahui bahwa Akulah YAHWEH yang telah berfirman.”
22Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman,
“Aku juga akan mengambil dari puncak
pohon aras yang tertinggi, dan akan
menaruhnya. Aku akan memotong pucuknya yang lunak dari daun mudanya yang
pertama kali tumbuh, dan Aku akan menanamnya di atas gunung yang menjulang
tinggi. 23Aku akan menanamnya di
gunung yang yang tinggi di Israel. Dan
pohon itu akan mengeluarkan cabangcabang dan menghasilkan buah, dan akan
menjadi sebuah pohon aras yang megah.
Dan segala macam burung yang bersayap
akan tinggal di bawahnya, mereka akan
tinggal di bawah bayangan cabang-cabangnya. 24Dan segala pohon di ladang akan
mengetahui bahwa Aku, YAHWEH,
telah merendahkan pohon yang tinggi
dan meninggikan pohon yang rendah;
dan mengeringkan pohon yang hijau,
dan membuat pohon yang kering menjadi rimbun, Akulah YAHWEH, telah berfirman dan bertindak!”

Keadilan dari Kebenaran
Elohim
Dan firman YAHWEH datang
18
kepadaku, yang mengatakan, “Apa
yang terjadi denganmu sehingga kamu
2

menggunakan peribahasa ini tentang
tanah Israel, dengan mengatakan: Ayahayah memakan buah anggur asam dan
gigi anak-anaknya yang menjadi ngilu?
3Demi Aku yang hidup,” firman Tuhan
YAHWEH, “Kamu tidak mempunyai
kesempatan lagi untuk menggunakan
peribahasa ini di Israel. 4Lihatlah, mereka
semuanya adalah jiwa-jiwa bagi-Ku. Baik
jiwa ayah, maupun jiwa anak, mereka
semua milik-Ku. Jiwa yang berdosa itulah
yang akan mati!
5Namun seorang yang benar, ia melakukan keadilan dan kebenaran, 6dan dia
tidak makan di atas gunung, dan matanya tidak memandang berhala-berhala
isi rumah Israel, dan dia tidak mencemari
istri sesamanya, dan tidak menghampiri seorang perempuan yang sedang
haid, 7dan tidak menindas seseorang, tetapi dia mengembalikan barang gadaian
kepada pemiliknya, barang rampasan
tidak diambil dengan kekerasan, dia
memberikan rotinya kepada yang lapar,
dan menutupi yang telanjang dengan
pakaian. 8Dia tidak mengambil bunga
uang, dan dia tidak mengambil riba, dia
menahan tangannya dari ketidakadilan,
dia melakukan keadilan di antara manusia dengan sesamanya, 9dia berjalan
menurut ketetapan-Ku dan menjaga
peraturan-Ku dengan setia, dialah orang
benar, dan pasti dia akan hidup,” firman
Tuhan YAHWEH.
10Dan jika ayah mempunyai seorang
anak yang kejam, yang menumpahkan
darah atau melakukan salah satu dari
hal-hal ini kepada seorang saudara,
11sekalipun dia sendiri tidak melakukan
hal-hal ini, yaitu bahwa dia telah makan
di atas gunung, mencemari istri sesamanya, 12telah menindas orang yang miskin
dan sengsara, menjarah dengan kekerasan
dan tidak mengembalikan gadaian orang,
dan melayangkan matanya pada berhalaberhala, dan melakukan kekejian, 13memberikan pinjaman uang dan mengambil
bunganya. Apakah dia akan hidup? Orang
yang seperti ini tidak akan hidup. Ia telah
melakukan segala kekejian itu; ia pasti
akan mati; darahnya akan ditimpakan
ke atas kepalanya sendiri!
14Dan sungguh, jika dia memperanakkan seorang anak laki-laki, dan anak
itu melihat dosa-dosa yang ayahnya
r Aku akan berperkara dengan dia (JGLT: I will judge him; MT: wTa yTjPvn).
18:2=Yer. 31:29
18:9= Im. 18:5
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melakukannya, tetapi dia menyadari hal
itu, sehingga anak itu tidak melakukan
hal-hal seperti ini: 15ia tidak makan di
atas gunung, tidak memandang pada
berhala-berhala isi rumah Israel, tidak
mencemari istri sesamanya, 16tidak menindas seseorang, tidak menahan barang
gadaian, dan tidak merampas barang
dengan kekerasan, dia memberikan
rotinya kepada yang lapar dan menutupi
yang telanjang dengan pakaian, 17dia
membalikkan tangannya dari orangorang miskin, bunga dan riba dia tidak
mengambilnya, dia melakukan segala
peraturan-Ku dan berjalan dalam ketetapan-Ku, maka dia tidak akan mati
karena kesalahan ayahnya, dia pasti
akan hidup! 18Ayahnya, karena dia melakukan pemerasan, merampas barangbarang saudaranya, dan melakukan
apa yang tidak baik di tengah-tengah
bangsanya, maka lihatlah, dia akan mati
dalam kesalahannya.
19Akan tetapi kamu mengatakan:
Mengapa? Bukankah seorang anak ikut
menanggung kesalahan ayahnya? Ketika
anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, dia menjaga segala ketetapanKu dengan setia, pasti dia akan hidup.
20Jiwa yang berbuat dosa, itulah yang
akan mati. Seorang anak tidaklah harus
menanggung kesalahan ayahnya, dan
seorang ayah tidaklah harus menanggung
kesalahan anaknya. Kebenaran orang
benar akan ada di atasnya, dan kejahatan
orang jahat akan ada di atasnya.
21Jika dia berbalik dari dosa-dosanya
yang telah dia lakukan, dan menjaga
segala ketetapan-Ku, dan melakukan
keadilan serta kebenaran, sesungguhnya dia akan hidup, ia tidak akan mati.
22Segala pelanggarannya yang telah ia
lakukan, tidak akan disebutkan lagi
dalam kebenaran yang telah ia lakukan,
dia akan hidup. 23Apakah Aku sungguhsungguh menginginkan kematian orang
fasik?,” firman Tuhan YAHWEH, “Bukankah dia harus berbalik dari kelakuannya
dan dia akan hidup? 24Namun ketika
orang benar berbalik dari kebenarannya
dan melakukan ketidakadilan dengan
melakukan segala kekejian yang orang
fasik lakukan, apakah dia akan hidup?
Segala kebenaran yang telah ia lakukan
tidak akan diingat lagi di dalam pelanggarannya dan dalam dosa-dosa yang telah
ia lakukan, dalam itu semua, dia akan
mati.
25Akan tetapi kamu berkata: Jalan
Tuhan tidak adil. Sekarang dengarkanlah,
hai isi rumah Israel: Apakah jalan-Ku
18:20= Ul. 24:16
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tidak adil, atau jalanmu tidak adil?
26Ketika orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan ketidakadilan,
dan dia mati karena hal-hal itu, dia akan
mati dalam ketidakadilan yang telah
ia lakukan. 27Dan ketika orang jahat
berbalik dari kejahatan yang telah dia
lakukan, dan dia melakukan keadilan
dan kebenaran, dia akan menjaga nyawanya tetap hidup. 28Sebab, dia sadar dan
berbalik dari segala pelanggarannya yang
telah dia lakukan, pasti dia akan hidup,
ia tidak akan mati. 29Namun, isi rumah
Israel berkata: Jalan Tuhan tidak adil.
Apakah jalan-Ku tidak adil, hai isi rumah
Israel? Bukankah jalanmu yang tidak
adil? 30Oleh karena itu Aku akan menghakimi kamu, tiap-tiap orang menurut
perbuatannya, hai isi rumah Israel,”
firman Tuhan YAHWEH, “berbaliklah
dan bertobatlah dari segala pelanggaranmu, dan kesalahanmu tidak akan menjadi batu sandungan bagimu. 31Singkirkanlah dari padamu segala pelanggaran
yang kamu telah berdosa di dalamnya,
dan bentuklah bagi dirimu sendiri hati
dan roh yang baru, karena mengapa
kamu akan mati, hai isi rumah Israel?
32Sebab, Aku tidak berkenan dalam
kematian orang yang mati,” firman
Tuhan YAHWEH, “Jadi, berbaliklah dan
hiduplah!”
Nyanyian Penguburan
bagi Raja Israel
engkau,
19“Dan
ucapkanlah suatu ratapan
bagi raja-raja Israel,

dan katakanlah:
Siapakah ibumu itu?
Seekor singa betina,
dia berbaring di antara singa-singa,
di antara singa-singa muda
dia melahirkan anak-anaknya.
3 Dan dia membesarkan salah satu
dari anak-anaknya itu,
ia menjadi seekor singa muda,
dia belajar untuk mencabik
mangsanya,
dia memakan manusia.
4 Dan bangsa-bangsa mendengar
tentang ia.
Di dalam perangkap mereka
dia tertangkap,
dan mereka membelenggunya
dengan rantai
dan membawanya ke negeri Mesir.
5 Dan ketika induk singa melihat
bahwa dia yang sedang ditunggu,
dan pengharapannya telah hilang,
2
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kemudian dia mengambil anaknya
yang lain,
dan membesarkannya menjadi
seekor singa muda.
6 Singa muda itu berjalan di antara
singa-singa yang lainnya,
dia menjadi seekor singa muda
dan belajar untuk mencabik
mangsanya,
dia memakan manusia.
7 Dan dia membuat kota-kota mereka
sunyi,
dan negeri itu beserta
dengan segala semaraknya
menjadi sunyi sepi
karena suara aumannya.
8 Kemudian bangsa-bangsa bangkit
melawan dia,
dari setiap penjuru negeri,
dan membentangkan jaring mereka
ke atasnya,
dia terperangkap dalam
jerat mereka.
9 Dan mereka menaruhnya dalam
kurungan dan membelenggunya
dengan rantai,
lalu mereka membawanya
ke hadapan raja Babilon.
Mereka membawanya ke dalam
jaring buruan,
sehingga suaranya tidak akan lagi
terdengar di atas gunung-gunung
Israel.
10Ibumu seperti pohon anggur
dalam darahmu,
ia ditanam di dekat air,
yang menghasilkan buah,
dan dia menjadi penuh cabang
karena air yang melimpah.
11Dan baginya akan tumbuh dahan
sebagai tongkat kekuatan
yang akan memerintah,
dan keluhurannya akan ditinggikan
di atas cabang-cabangnya
yang rindang.
Dan dia terlihat jelas dalam
ketinggiannya,
dengan cabangnya yang banyak.
12Namun dia tercabut dalam
kemurkaan.
Dia dicampakkan ke tanah,
dan angin timur mengeringkan
buahnya.
Cabang-cabangnya yang kuat
dipatahkan
dan menjadi layu;
api membakarnya.
13Dan sekarang ia ditanam di padang
gurun,
di tanah yang kering dan tandus.
14Dan api keluar dari sebatang dahan
20:5-6= Kel. 6:2-8

di antara cabang-cabangnya;
api itu memakan habis
buah-buahnya,
dan padanya tidak ada lagi cabang
yang kuat,
sebuah tongkat untuk memimpin,
ini adalah suatu ratapan
dan terus akan menjadi ratapan.”
Pemberontakan Israel
Dan pada tahun ketujuh, bulan
20
kelima, pada tanggal sepuluh bulan
itu, datanglah beberapa tua-tua Israel

meminta petunjuk kepada YAHWEH,
dan duduk di hadapanku. 2Dan datanglah firman YAHWEH kepadaku, yang
mengatakan, 3“Hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan
katakan kepada mereka, beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman: Apakah kamu
datang untuk meminta petunjuk kepadaKu? Demi Aku yang hidup, beginilah
Tuhan YAHWEH berfirman, Aku tidak
akan memberikan petunjuk kepadamu,
demikianlah firman Tuhan YAHWEH.
4Maukah engkau mengadili mereka, hai
anak manusia? Supaya mereka mengetahui kekejian leluhur mereka.
5Dan engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman: Pada hari Aku memilih Israel
dan mengangkat tangan-Ku kepada benih
isi rumah Yakub _dan Aku membuat diriKu dikenal di tanah Mesir_ ketika Aku
mengangkat tangan-Ku kepada mereka
dengan mengatakan: Akulah YAHWEH,
Elohimmu, 6pada hari itu Aku mengangkat tangan-Ku kepada mereka untuk
membawa keluar dari tanah Mesir ke
negeri yang telah Aku carikan bagi
mereka, yang berlimpah dengan susu dan
madu, kemuliaannya ada di semua negeri,
7kemudian Aku berkata kepada mereka:
Biarlah tiap-tiap orang menyingkirkan
berhala kejijikan dari matanya, dan
janganlah menajiskan dirimu dengan
berhala-berhala Mesir. Akulah YAHWEH,
Elohimmu. 8Namun mereka memberontak terhadap Aku, dan tidak mau mendengarkan Aku. Masing-masing tidak
membuang berhala-berhala kejijikan
dari hadapan mereka, dan mereka tidak
meninggalkan berhala-berhala Mesir.
Kemudian Aku berfirman: Aku akan
mencurahkan murka-Ku atas mereka,
untuk menggenapkan murka-Ku melawan
mereka di tengah-tengah negeri Mesir.
9Namun Aku bertindak demi nama-Ku,
supaya tidak dinajiskan di depan mata
bangsa-bangsa, di antara siapa mereka
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dikenal, karena Aku telah membuat diri- antara Aku dan kamu, sehingga kamu
Ku dikenal di depan mata mereka, karena akan mengenal bahwa Akulah YAHWEH,
membawa mereka keluar dari tanah Elohimmu. 21Namun anak-anak itu memberontak terhadap Aku, mereka tidak
Mesir.
10Jadi Aku telah membuat mereka
berjalan di dalam ketetapan-ketetapanmeninggalkan tanah Mesir dan mem- Ku, mereka tidak memegang peraturanbawa mereka ke padang gurun. 11Aku peraturan-Ku untuk melakukannya, jikamemberikan ketetapan-ketetapan-Ku lau seseorang melakukannya, dia akan
kepada mereka, dan Aku telah membuat hidup oleh hal-hal itu. Mereka menajismereka mengenal peraturan-peraturan- kan hari-hari Sabat-Ku, kemudian Aku
Ku, yang jika manusia melakukannya, berkata, Aku akan mencurahkan murkamaka dia akan hidup oleh hal-hal itu.
Ku ke atas mereka untuk melampiaskan
12Dan Aku juga memberikan kepada
murka-Ku kepada mereka di padang
mereka hari-hari Sabat-Ku menjadi gurun. 22Namun aku menarik kembali
sebuah tanda antara Aku dan mereka tangan-Ku dan bertindak demi nama-Ku,
sehingga mereka dapat mengetahui supaya tidak akan dinajiskan di depan
bahwa Akulah YAHWEH, yang mengudus- mata bangsa-bangsa, yang telah Aku
kan mereka. 13Namun isi rumah Israel bawa keluar di depan mata mereka. 23Dan
memberontak terhadap Aku di padang Aku mengangkat tangan-Ku kepada
gurun, mereka tidak berjalan di dalam mereka di padang gurun, untuk menyeketetapan-Ku, dan mereka meremehkan rakkan mereka di antara bangsa-bangsa
peraturan-peraturan-Ku; yang jika dan menabur mereka di antara negerimanusia melakukannya, maka dia negeri, 24karena mereka tidak melakuakan hidup oleh hal-hal itu. Dan mereka kan peraturan-peraturan-Ku, dan telah
menajiskan dengan sangat hari-hari meremehkan ketetapan-ketetapan-Ku,
Sabat-Ku. Kemudian Aku berfirman: Aku dan menajiskan hari-hari Sabat-Ku, dan
akan mencurahkan murka-Ku atas mata mereka condong pada berhala-bermereka di padang gurun, untuk mem- hala ayah mereka. 25Aku juga memberi
binasakan mereka. 14Namun Aku ber- mereka ketetapan-ketetapan yang tidak
tindak demi nama-Ku supaya hal itu baik, dan peraturan-peraturan yang
tidak dicemarkan di depan mata bangsa- olehnya mereka tidak dapat hidup. 26Dan
bangsa, ketika Aku membawa mereka Aku mencemarkan mereka oleh persemkeluar dari tanah Mesir, di depan mata bahan-persembahan mereka, dengan
mereka. 15Dan Aku juga mengangkat membuat semua yang membuka rahimk
tangan-Ku kepada mereka di padang melewati api, supaya Aku dapat megurun, bahwa Aku tidak akan membawa nelantarkan mereka, supaya pada akhirmereka ke tanah yang telah Aku berikan nya mereka mengetahui bahwa Akulah
kepada mereka, yang berlimpah susu YAHWEH.”
dan madunya; dan semaraknya ada di
Tentang
semua negeri, 16karena mereka meremehkan semua peraturan-Ku, dan mereka
Penghukuman dan Pemulihan
tidak berjalan menurut semua ketetapan27“Oleh karena itu, berbicaralah keKu, dan mereka menajiskan hari-hari
Sabat-Ku, karena hati mereka yang pada isi rumah Israel, hai anak manusia,
condong kepada berhala-berlaha mereka. dan engkau harus mengatakan kepada
17Namun mata-Ku menyayangkan untuk
mereka: Beginilah Tuhan YAHWEH
menghancurkan mereka, dan Aku tidak berfirman: Namun dalam hal ini leluhurmembinasakannya di padang gurun. mu telah menghujat Aku, dengan melaku18Namun Aku berfirman kepada anakkan pelanggaran melawan Aku. 28Ketika
anak mereka di padang gurun: Janganlah Aku telah membawa mereka ke negeri
berjalan menurut ketetapan ayahmu yang telah Kuangkat tangan-Ku untuk
dan janganlah berpegang pada peraturan- memberikannya kepada mereka, kemuperaturan mereka, dan janganlah me- dian mereka melihat ke setiap bukit
najiskan dirimu dengan berhala-berhala yang tinggi, dan ke setiap pohon yang
mereka. 19Akulah YAHWEH, Elohimmu. rindang; dan di sana mereka mengurBerjalanlah di dalam ketetapan-ketetapan- bankan kurban-kurban mereka. Dan di
Ku, dan berpeganglah pada peraturan- sana mereka memberikan kurban yang
peraturan-Ku, dan lakukanlah itu. 20Dan menimbulkan kemarahan. Mereka juga
kuduskanlah hari-hari Sabat-Ku, dan mempersiapkan wewangian yang meitu semua akan menjadi suatu tanda nenangkan di sana, dan menuangkan
k membuka rahim (JGLT: open the womb; MT: ~hr rjP) = anak sulung.
20:11, 13= Im. 18:5

20:12= Kel. 31:13-17

20:15= Bil. 14:26-35

20:23= Im. 26:33
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persembahan curahan mereka di sana.”
29Kemudian Aku berkata kepada mereka:
“Apakah tempat tinggi itu yang engkau
daki di sana?” Dan namanya akan disebut
tempat tinggi sampai pada hari ini. 30Oleh
karena itu katakanlah kepada isi rumah
Israel, “Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman: Apakah kamu sedang dicemarkan
di dalam cara hidup leluhurmu? Dan
apakah kamu yang bertindak sebagai
seorang pelacur seturut berhala-berhala
kejijikan mereka? 31Sebab, ketika kamu
mengangkat persembahanmu, ketika
kamu membuat anak-anakmu melewati
api, kamulah yang dicemarkan oleh semua
berhalamu, bahkan sampai hari ini.
Dan Aku tidak akan mau ditanyai lagi
olehmu, hai isi rumah Israel?” “Demi Aku
yang hidup, demikianlah firman Tuhan
YAHWEH: Aku tidak mau ditanyai
lagi olehmu. 32Dan apa yang muncul di
dalam rohmu pastilah tidak akan terjadi,” sebagaimana kamu mengatakannya, “Kami ingin menjadi seperti bangsabangsa yang lain, dan seperti kaum-kaum
di negeri-negeri ini, untuk melayani
kayu dan batu.” 33Demi Aku yang hidup,
beginilah firman Tuhan YAHWEH,
“sesungguhnya dengan tangan yang kuat,
dengan lengan yang teracung, dan dengan
murka yang tercurah, Aku akan memerintah atasmu. 34Dan Aku akan membawa kamu keluar dari bangsa-bangsa,
dan mengumpulkan kamu dari negerinegeri tempat kamu diserakkan di antara
mereka, dengan tangan yang kuat, dan
dengan lengan yang teracung, dan dengan
murka yang tercurah. 35Aku akan membawa kamu ke padang gurun bangsabangsa; dan Aku akan berperkara dengan
kamu di sana muka dengan muka. 36Sama
seperti Aku dahulu berperkara dengan
leluhurmu di padang gurun negeri Mesir,
begitulah Aku akan berperkara dengan
kamu,” demikianlah firman Tuhan
YAHWEH. 37“Dan Aku akan melewatkan
kamu di bawah tongkat, dan Aku akan
membawamu ke dalam suatu ikatan
perjanjian. 38Aku akan memisahkan
dari tengah-tengahmu, para pemberontak dan pendurhaka terhadap Aku, Aku
akan membawa mereka keluar dari
negeri tempat mereka mengembara. Dan
mereka tidak akan masuk ke tanah Israel.
Dan engkau akan mengetahui bahwa
Akulah YAHWEH.”
39Dan kamu, hai isi rumah Israel,
beginilah Tuhan YAHWEH berfirman,
“Setiap orang pergilah, beribadahlah kepada berhala-berhalanya, bahkan setelah
ini, jika kamu tidak mau mendengarkan
t dikuduskan (JGLT: sanctified; MT: ytvdq).

Aku. Namun kamu tidak akan terus
menajiskan nama kudus-Ku dengan
persembahan-persembahanmu dan
dengan berhala-berhalamu. 40Sebab, di
atas gunung-Ku yang kudus, di gunung
Israel yang tinggi, beginilah firman Tuhan
YAHWEH: segenap isi rumah Israel akan
melayani Aku di sana, semua yang di
negeri itu. Di sana Aku akan menerima
mereka, dan di sanalah Aku akan mencari persembahan hunjukanmu dan buah
sulung dari persembahan-persembahanmu, dengan seluruh benda kudusmu.
41Aku akan menerimamu dengan wewangian yang menenangkan, ketika Aku
membawa kamu keluar dari antara
bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu
dari negeri-negeri di tempat kamu telah
diserakkan di antara mereka. Dan Aku
akan dikuduskant di tengah-tengahmu di
depan mata bangsa-bangsa. 42Dan kamu
akan mengetahui bahwa Akulah
YAHWEH, pada waktu Aku membawa
kamu ke tanah Israel, ke negeri yang telah
Kuangkat tangan-Ku untuk memberikannya kepada leluhurmu. 43Dan kamu akan
mengingat akan kelakuan-kelakuanmu
di sana dan segala perbuatanmu yang
olehnya kamu telah menajiskan dirimu
di dalamnya. Dan kamu akan membenci
dirimu untuk segala kejahatanmu yang
telah kamu lakukan. 44Dan kamu akan
mengetahui bahwa Akulah YAHWEH,
ketika Aku bertindak terhadap kamu
demi nama-Ku; tidak oleh kelakuankelakuanmu yang jahat, ataupun oleh perbuatan-perbuatanmu yang busuk, hai isi
rumah Israel,” demikianlah firman Tuhan
YAHWEH.
45Datanglah firman YAHWEH kepadaku, yang mengatakan, 46“Hai anak
manusia, arahkanlah wajahmu ke jalan
Teman, dan berbicaralah sepatah kata
terhadap selatan, dan bernubuatlah terhadap hutan padang Negeb. 47Dan katakanlah kepada hutan Negeb: Dengarlah
firman YAHWEH, beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman: Lihatlah, Aku akan
menyalakan api di dalammu, dan dia akan
memakan habis setiap pohon yang basah
dan yang kering di antaramu. Nyala apinya tidak dapat dipadamkan. Dan olehnya akan dihanguskan semua wajah
dari tanah Negeb sampai ke utara. 48Dan
semua orang akan melihat bahwa Akulah YAHWEH, yang telah menyalakannya; dan tidak akan dipadamkan.”
49Kemudian aku berkata, “Aduh, Tuhan
YAHWEH! Mereka berkata tentang aku:
Tidakkah dia mengucapkan kata-kata
perumpamaan?”
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Pedang Elohim dalam
Penghukuman
Dan firman YAHWEH datang ke21
kepadaku, dengan mengatakan,
“Hai anak manusia arahkanlah wajah2

mu ke Yerusalem dan ucapkanlah sepatah kata terhadap tempat-tempat
kudus, dan bernubuatlah terhadap tanah
Israel. 3Dan engkau harus mengatakan
pada tanah Israel, beginilah YAHWEH
berfirman: Lihatlah, Akulah lawanmu dan Aku akan mencabut pedang-Ku
dari sarungnya dan Aku akan melenyapkan dari antaramu orang-orang yang
benar dan orang-orang yang jahat.
4Sejak itu Aku akan melenyapkan orang
benar dan orang fasik dari antaramu,
maka pedang-Ku akan terhunus dari
sarungnya untuk melawan semua orang,
dari tanah Negeb sampai ke utara. 5Dan
semua orang akan mengetahui bahwa
Akulah YAHWEH, telah menghunus
pedang-Ku dari sarungnya; dan dia
tidak akan kembali lagi.
6Dan engkau, hai anak manusia,
mengeranglah seperti seseorang yang
patah tulang pinggangnya, dan mengeranglah dengan kepahitan di depan mata
mereka. 7Dan akan terjadi, pada waktu
mereka berkata kepadamu: Untuk
apakah engkau mengerang? Kemudian
engkau akan berkata, karena berita
yang sedang datang, dan setiap hati
akan luluh, dan semua tangan akan terkulai, dan setiap roh akan menjadi lemah,
dan semua lutut akan menjadi lemas
seperti air. Lihatlah, hal itu akan datang,
dan hal itu akan terjadi,” firman Tuhan
YAHWEH. 8Dan datanglah firman
YAHWEH kepadaku, dengan mengatakan, 9“Hai anak manusia, bernubuatlah dan engkau harus mengatakan:
Beginilah Tuhan berfirman: Katakanlah:
Sebilah pedang! Sebilah pedang sedang
diasah, dan juga digosok. 10Ia telah diasah
untuk menyembelih sembelihan. Dia
digosok supaya berkilau. Atau, akankah
kita bersukacita? Engkau merendahkan
tongkat Anak-Ku, seolah-olah itu sama
dengan setiap kayu! 11Dia telah memberikannya untuk digosok agar siap
digunakan. Pedang ini diasah dan digosok, lalu pedang itu diserahkan ke
tangan pembunuh. 12Berteriaklah dan
meraunglah, hai anak manusia, karena
hal itu telah terjadi atas umat-Ku, hal
itu terjadi atas seluruh pemimpin Israel;
umat-Ku telah menjadi yang dicampakkan kepada pedang, karena itu tepuktepuklah pahamu.”
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Petunjuk Jalan
bagi Raja Babilon
13Sebab itulah sebuah ujian; dan apakah yang akan terjadi bila tongkat
kekuasaan mengabaikannya? Demikianlah firman Tuhan YAHWEH. 14Dan
engkau, hai anak manusia, bernubuatlah
dan bersoraklah beberapa kali, biarlah
pedang itu dilipatgandakan tiga kali,
itu adalah pedang pembunuh. Pedang
pembunuh yang digunakan untuk membunuh secara besar-besaran yang mengelilingi mereka, 15sehingga hati mereka
luluh dan memperbanyak sandungan
di depan setiap gerbang mereka. Aku
telah memberikan pedang pembunuh.
Aduh! Pedang yang dibuat itu menyerupai
halilintar, ia tersandang pada seorang
pembunuh. 16Pertajam dirimu pada sebelah kanan! Taruhlah dirimu di sebelah
kiri, ke mana pun mukamu diarahkan.
17Dan juga Aku, Aku akan memukulkan
telapak tangan-Ku pada telapak tanganKu, dan akan membuat berhenti amarahKu, Aku, YAHWEH telah berfirman.”
18Lalu datanglah firman YAHWEH
kepadaku, yang mengatakan, 19“Dan
engkau, hai anak manusia, taruhlah dua
jalan pada dirimu sendiri, supaya pedang
raja Babilon dapat masuk. Kedua dari
mereka akan keluar dari satu negeri.
Dan membuat sebuah tangan pada penghujung jalan ke kota, buatlah itu!
20Engkau akan mempersiapkan sebuah
jalan supaya pedang itu dapat memasuki
Raba dari bani Amon, dan Yehuda, ke
kubu Yerusalem. 21Sebab, raja Babilon
akan berdiri pada jalan utama itu, pada
penghujung dua jalan, untuk melakukan
peramalan. Dia akan mengocok-ngocok
anak panah, dia meminta petunjuk dari
terafim, dia akan melihat pada hati. 22Di
sebelah kanannya ada ramalan bagi
Yerusalem, untuk memasang balok pendobrak, untuk membuka mulut pembunuh, untuk mengangkat suara soraksorai, untuk memasang balok-balok
pendobrak gerbang; untuk menimbun
gundukan tanah, dan untuk mendirikan
tembok pengepungan.”

Pesan bagi Bani Amon
23“Dan hal itu akan terjadi pada
mereka untuk meramal kesia-siaan di
depan mata mereka, yaitu mereka yang
telah mengikrarkan sumpah kepada
mereka. Namun dia akan mengingat
kesalahan mereka sehingga mereka akan
ditangkap.
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24Oleh karena itu beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman: Karena kamu membuat ingatanmu kembali pada kesalahanmu, supaya pelanggaran-pelanggaranmu
tersingkap, sehingga seluruh dosamu
terlihat dalam segala perbuatanmu
_karena kamu telah diingat_ maka kamu
akan ditangkap dengan paksa.
25Dan engkau, yang terbunuh, raja
Israel yang jahat, sudah tiba saatnya
untuk penghakiman terakhir. 26Beginilah
Tuhan YAHWEH berfirman: Tanggalkanlah perhiasan kebesaran itu dan
lepaskanlah mahkota itu. Hal itu tidak
akan terjadi seperti pada permulaan.
Tinggikanlah yang rendah, dan rendahkan
yang tinggi. 27Puing, puing, puing! Aku
akan menetapkan itu! Juga ini tidak akan
terus berlangsung sampai Dia yang adalah
hakim datang; dan Aku akan memberikannya.
28Dan engkau, hai anak manusia,
bernubuatlah, dan engkau mengatakan,
beginilah Tuhan YAHWEH telah berfirman mengenai bani Amon dan mengenai aib mereka; dan engkau mengatakan: Sebilah pedang, sebilah pedang
terhunus bagi pembunuh, dengan diasah
agar berkilat seperti halilintar untuk membinasakan. 29Dengan memperlihatkan
kesia-siaan kepadamu, sambil meramalkan kebohongan kepadamu, untuk menempatkan engkau pada tengkuk orangorang fasik yang tercemar, yang harinya
telah tiba, pada waktu berakhirnya kejahatan. 30Masukkanlah kembali pedang
itu ke sarungnya. Di tempat yang engkau
telah diciptakan, di negeri asalmu,
Aku akan menghukummu. 31Aku akan
mencurahkan kegeraman-Ku kepadamu
_dengan api murka-Ku, Aku akan menghembuskannya kepadamu, dan menyerahkan engkau ke tangan orang-orang
yang mudah terbakar, yang terlatih di
dalam penghancuran. 32Engkau akan
menjadi makanan api. Darahmu akan
ada di tengah-tengah negeri itu. Dan
engkau tidak akan diingat lagi, karena
Aku YAHWEH telah berfirman.”

Dosa Yerusalem
Datanglah firman YAHWEH ke22
padaku, dengan mengatakan, “Dan
engkau, hai anak manusia, maukah
2

engkau menghukum, maukah engkau
menghukum kota penuh darah? Dan
membuat ia mengetahui semua kekejiannya. 3Dan engkau harus mengatakan,
beginilah Tuhan YAHWEH berfirman:

Kota itu menumpahkan darah di tengahtengahnya, karena waktunya segera tiba,
sebab dia telah membuat berhala-berhala melawan dirinya untuk mencemarkan dirinya sendiri. 4Dengan darah yang
telah engkau curahkan, engkau telah
bersalah, dan dengan berhala-berhala
yang telah engkau buat, engkau telah menjadi najis. Dan engkau telah membuat
hari-harimu mendekat, dan tahun-tahunmu telah datang. Oleh karena itu Aku
telah menjadikan engkau suatu hinaan
bagi bangsa-bangsa, dan suatu ejekan
bagi seluruh negeri. 5Mereka yang dekat
dan mereka yang jauh darimu akan
mengejekmu: Hai nama yang cemar,
dan penuh dengan keributan. 6Lihatlah
para pemimpin Israel, setiap orang
menjadikan kekuatan tangannya untuk
menumpahkan darah di dalammu. 7Di
dalam engkau, seorang ayah dan seorang
ibu telah di anggap ringan. Mereka telah
melakukan pemerasan terhadap orangorang asing di tengah-tengahmu. Mereka
telah menindas anak yatim dan janda di
dalammu. 8Engkau telah memandang
rendah perkakas kudus-Ku dan menajiskan hari-hari Sabat-Ku. 9Di dalammu
ada pemfitnah, penumpah darah; dan di
dalammu mereka telah makan di atas
gunung-gunung; dan di tengah-tengahmu
mereka melakukan kemesuman. 10Di
dalammu orang telah menyingkapkan
ketelanjangan seorang ayah; di dalam
engkau mereka telah merendahkan
perempuan yang najis karena haid.
11Dan seorang laki-laki telah melakukan
kekejian dengan istri sesamanya; dan
seorang laki-laki telah mencemari
menantu perempuannya dengan kemesuman; dan di dalam engkau seorang
laki-laki telah merendahkan saudara
perempuannya, anak perempuan ayahnya.
12Di dalammu mereka menerima suap,
untuk menumpahkan darah. Engkau
telah mengambil bunga uang dan riba,
dan engkau telah merugikan sesamamu
dengan pemerasan, dan engkau telah
melupakan Aku, demikianlah firman
Tuhan YAHWEH.
13Dan lihatlah, Aku telah memukulkan telapak tangan-Ku terhadap keuntungan yang tidak adil, yang telah
engkau buat, dan pada darahmu yang
berada di tengah-tengahmu. 14Dapatkah
hatimu teguh, atau dapatkah tanganmu
menjadi kuat, pada hari-hari Aku berurusan dengan engkau? Aku, YAHWEH,
telah berfirman dan Aku akan bertindak.
15Aku akan menyerakkan engkau di

21:28-31= Yer. 49:1-6; 25:1-7; Am. 1:3-15; Zef. 2:8-11 22:7= Kel. 20:12, 22:21-22; Ul. 5:16, 24:17 22:8= Im. 19:30, 26:2
22:10-11= Im. 18: 7-20
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antara bangsa-bangsa, dan menghamburkan engkau ke negeri-negeri, dan
Aku akan menghabisi kenajisanmu dari
antara engkau. 16Dan engkau telah
dinajiskan di dalammu di depan mata
bangsa-bangsa, dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah YAHWEH.”
Tungku Pemurnian Elohim
17Dan datanglah firman YAHWEH
kepadaku, yang mengatakan, 18“Hai anak
manusia, isi rumah Israel telah menjadi
sangau bagi-Ku, mereka semua ibarat
perunggu dan timah putih, besi dan timah
hitam di dalam peleburan, mereka menjadi seperti sanga. 19Oleh karena itu
beginilah Tuhan YAHWEH berfirman:
Karena kamu semua menjadi seperti
sanga, lihatlah, Aku akan mengumpulkan kamu ke tengah-tengah Yerusalem.
20Seperti orang-orang yang mengumpulkan
perak, perunggu, besi, timah hitam, dan
timah putih ke tengah-tengah peleburan,
dan menghembuskan api di atasnya
untuk meleburnya; demikianlah Aku
akan mengumpulkan kamu di dalam
murka-Ku dan kegeraman-Ku, dan Aku
akan meninggalkan dan meleburmu.
21Aku akan mengumpulkan kamu dan
menghembuskan ke atasmu api murkaKu; dan kamu akan dilebur di tengahtengahnya. 22Sebagaimana perak dilebur
di tengah-tengah peleburan, demikianlah
kamu akan dilebur di tengah-tengahnya.
Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku,
YAHWEH, telah mencurahkan murkaKu kepadamu.”

Dosa Para Pemimpin Israel

menyembunyikan matanya dari hari-hari
Sabat-Ku, dan Aku dinajiskan di tengahtengah mereka. 27Pemimpin-pemimpin
yang ada di tengah-tengahnya seperti
serigala-serigala yang mencabik-cabik
mangsanya, dengan menumpahkan darah
dan membinasakan jiwa-jiwa, dengan
tujuan untuk memperoleh keuntungan
yang tidak benar. 28Dan nabi-nabinya
telah mengoles dirinya dengan kapur,
melihat penglihatan-penglihatan kesiasiaan dan meramalkan kebohongan
kepada mereka dengan berkata, “Beginilah Tuhan YAHWEH berkata: Padahal
YAHWEH tidak berfirman. 29Penduduk
negeri itu telah menggunakan penindasan
dan melakukan perampokan; mereka
menyusahkan orang-orang miskin dan
sengsara; dan mereka menindas orang
asing tanpa keadilan. 30Aku mencari di
tengah-tengah mereka seseorang untuk
mendirikan sebuah tembok, dan berdiri
di dalam celah di hadapan-Ku demi negeri
itu, sehingga Aku tidak akan menghancurkannya; tetapi Aku tidak menemukannya.
31Jadi Aku mencurahkan kegeramanKu atas mereka, dengan api murka-Ku,
Aku membinasakan mereka; Aku telah
menimpakan perbuatan mereka ke atas
kepala mereka, demikianlah firman
Tuhan YAHWEH.”
Perzinaan Kakak Beradik
Dan datanglah Firman YAHWEH
23
kepadaku, yang mengatakan, “Hai
anak manusia, ada dua perempuan,
2

anak-anak perempuan dari satu ibu.
3Mereka bertindak sebagai pelacur di
Mesir; mereka bertindak sebagai pelacur
di sana pada masa mudanya, di sana
buah dadanya dipegang-pegang, dan di
sana puting keperawanannya diremasremas. 4Nama yang tertua ialah Ohola,
dan adiknya ialah Oholiba. Dan mereka
adalah milik-Ku dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki dan anak-anak
perempuan. Dan nama mereka: Samaria
adalah Ohola dan Yerusalem adalah
Oholiba. 5Ohola melacur sementara jadi
milik-Ku. Dan dia birahi terhadap kekasihkekasihnya, kepada orang-orang Ashur
tetangganya, 6yang berpakaian kain ungu,
pemuka-pemuka dan penguasa-penguasa,
semua dari mereka orang-orang muda
yang menggairahkan, para pasukan
penunggang kuda. 7Dan dia melakukan
percabulan dengan mereka, orang-orang
pilihan Ashur, dengan semua orang, dan
dengan semua yang ia birahi kepadanya,

23Dan datanglah firman YAHWEH
kepadaku, yang mengatakan, 24“Hai anak
manusia, katakanlah kepadanya, Engkau
adalah tanah, dia yang tidak dibersihkan;
engkau tidak menerima air hujan pada
masa kejijikan. 25Suatu rancangan oleh
nabi-nabinya ada di tengah-tengahnya,
seperti auman seekor singa yang mencabik-cabik mangsanya. Mereka menelan
jiwa-jiwa, dan mereka telah merampas
barang-barang berharga dan perhiasanperhiasan, mereka memperbanyak jandajanda di tengah-tengahnya. 26Imam-imamnya telah melanggar hukum-hukum-Ku
dan menajiskan barang-barang kudusKu, mereka tidak membedakan antara
yang kudus dengan yang cemar, dan antara
yang najis dengan yang tahir, mereka
tidak mengajarkannya; dan mereka telah
u sanga (JGLT: dross; MT: gWs) = Kotoran-kotoran yang disisihkan/dibuang pada pemurnian logam.

22:26= Im. 10:10
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dia mencemari dirinya dengan seluruh
berhala mereka. 8Dan dia tidak meninggalkan percabulannya mulai dari
Mesir, karena mereka telah berbaring
dengannya pada masa mudanya, dan
mereka meremas-remas puting keperawanannya, dan mencurahkan percabulan
kepadanya. 9Oleh karena itu Aku telah
menyerahkannya ke tangan kekasihkekasihnya, ke tangan orang-orang Ashur
yang kepadanya dia birahi. 10Mereka menyingkapkan ketelanjangannya. Mereka
menangkap anak-anak laki-lakinya
dan anak-anak perempuannya. Dan
mereka membunuhnya dengan pedang.
Dan dia akan menjadi ternama di antara
perempuan-perempuan, dan mereka
telah menjatuhkan penghukuman atasnya.
11Dan adik perempuannya Oholiba
melihat, dan nafsunya lebih jahat daripada kakaknya, dan percabulannya lebih
besar daripada saudara perempuannya.
12Dia birahi kepada orang-orang Ashur,
kepada pemuka-pemuka tetangganya
dan pemimpin-pemimpin yang berpakaian paling indah, kepada orang yang
menunggang kuda, semua dari orang muda
mereka yang menggairahkan. 13Kemudian
Aku melihat bahwa dia telah tercemar;
satu jalan ada pada mereka berdua. 14Dan
dia menambah percabulannya. Dan dia
melihat laki-laki yang terukir di dindingv,
berhala-berhala orang Kasdim yang diukir dengan warna merah, 15di pinggangnya ada ikat pinggang, di kepalanya ada
serban yang berjuntai, semua mereka
seperti rupa penguasa, gambaran orangorang Babilon, Kasdim adalah tanah
kelahiran mereka. 16Dan dia birahi terhadap mereka dengan pandangan matanya, dan dia mengirim utusan-utusan
kepada mereka, ke tanah Kasdim.17Dan
orang-orang Babilon datang kepadanya,
ke ranjang cinta, dan mereka mencemarinya dengan percabulan mereka; dan dia
menjadi najis dengan mereka, dan jiwanya
menjadi asing dari mereka. 18Dan dia
menyingkapkan percabulannya, dan dia
menyingkapkan ketelanjangannya, dan
jiwa-Ku menjadi asing dari dia, sebagaimana jiwa-Ku telah menjadi asing dari
saudara perempuannya. 19Dia memperbanyak percabulannya untuk mengenang
masa mudanya, yang ia telah bersundal
di tanah Mesir. 20Dan dia birahi terhadap
kekasih-kekasihnya yang auratnya seperti
kelamin keledai, dan zakarnya seperti
zakar kuda. 21Demikian engkau mendambakan kefasikan masa mudamu, ketika
mereka meremas-remas putingmu

mulai dari Mesir, karena buah dada masa
mudamu.
Penghukuman Elohim
terhadap Oholiba

22Jadi, hai Oholiba, beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman, “Lihatlah, Aku
akan membangkitkan kekasih-kekasihmu melawan engkau, yang dari padanya
jiwamu diasingkan. Dan Aku akan membawa mereka melawan engkau dari
sekelilingmu. 23Orang-orang Babilon dan
seluruh orang Kasdim, Pekod, dan Soa,
dan Koa, dan semua orang Ashur bersama mereka_orang-orang muda yang
menggairahkan, pemuka-pemuka dan
penguasa-penguasa, ketiga kepala yang
dipanggil; semua mereka yang menunggang kuda. 24Dan mereka akan datang
melawan engkau dengan senjata-senjata,
kereta-kereta perang, dan roda-roda, dan
dengan sekumpulan bangsa; perisaiperisai besar dan perisai-perisai kecil
dan ketopong akan menempatkan diri
mereka terhadap engkau di sekelilingmu.
Dan Aku akan memberikan di hadapan
mereka penghakiman, dan mereka akan
mengadili engkau menurut penghakiman
mereka. 25Dan Aku akan membalaskan kecemburuan-Ku terhadapmu, dan
mereka akan memperlakukan engkau
dalam kemarahan. Mereka akan membawa pergi hidungmu dan telingamu,
dan sisamu akan rebah oleh pedang.
Mereka akan menangkap anak-anak lakilakimu dan anak-anak perempuanmu
dan sisamu akan dimakan oleh api.
26Dan mereka akan melepaskanmu dari
pakaianmu, dan mengambil perhiasanperhiasanmu. 27Aku akan membuat
kefasikanmu dan percabulanmu mulai
dari tanah Mesir terhapus darimu, dan
engkau tidak akan lagi memandang
mereka, dan engkau tidak akan mengingat Mesir lagi.
28Sebab beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman: Lihatlah, Aku akan menyerahkan engkau ke tangan orang-orang yang
membencimu; di tangan orang-orang yang
membuat jiwamu terasing dari mereka.
29Dan mereka memperlakukan engkau
dengan kebencian, dan akan merampas
seluruh kekayaanmu, dan akan meninggalkan engkau telanjang dan bugil,
dan aurat persundalanmu akan disingkapkan, bahkan kefasikan dan percabulanmu. 30Hal-hal ini akan terjadi
kepadamu karena engkau telah bersundal
terhadap bangsa-bangsa, dan karena
engkau telah dicemarkan oleh berhalav laki-laki yang terukir di dinding (JGLT: men carved on the wall; MT: ryQh-l[ hQxm yvna)=gambar ukiran.
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berhala mereka. 31Engkau telah berjalan
di jalan saudara perempuanmu, dan Aku
akan memberikan pialanya ke dalam
tanganmu. 32Beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman:
Engkau akan minum
dari piala saudara perempuanmu
yang dalam dan lebar;
engkau akan menjadi tertawaan
dan olok-olok;
karena banyak isinya.
33Dalam kemabukan dan penderitaan
engkau akan dipenuhi;
piala kengerian dan kehancuran,
itu piala dari saudaramu
perempuan, Samaria.
34Dan engkau akan meminumnya,
dan menghabiskannya.
Dan engkau akan meremukkan
pecahan-pecahannya,
dan engkau akan merobek dadamu.
Sebab, Aku telah mengatakannya,
demikianlah firman Tuhan YAHWEH.
35Oleh karena itu beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman:
Karena engkau telah melupakan Aku
dan meninggalkan Aku,
jadi tanggunglah sendiri
kefasikanmu dan percabulanmu.
Hukuman atas
Ohola dan Oholiba
36Dan YAHWEH berfirman kepadaku,
“Hai anak manusia, maukah engkau
menghakimi Ohola dan Oholiba? Kemudian beritahukanlah kepada mereka
tentang kekejiannya, 37karena mereka
telah melakukan perzinaan, dan darah
ada pada tangan mereka. Dan mereka
telah melakukan perzinaan dengan berhala-berhala mereka, dan bahkan anakanak laki-lakinya yang telah mereka lahirkan bagi-Ku, telah mereka persembahkan,
untuk makan mereka. 38Bahkan mereka
masih melakukan ini kepada-Ku: Mereka
telah mencemarkan tempat kudus-Ku
pada hari itu, dan telah menajiskan harihari Sabat-Ku. 39Dan ketika mereka
menyembelih anak-anak laki-lakinya
bagi berhala-berhala mereka, kemudian
mereka masuk ke tempat kudus-Ku
pada hari itu untuk menajiskannya. Dan
sungguh, mereka telah melakukan ini
di tengah-tengah rumah-Ku. 40Bahkan
lebih lagi, mereka telah menyuruh orangorang untuk datang dari tempat yang
jauh, dengan menyuruh seorang suruhan
kepada mereka. Dan lihatlah, mereka
datang, dan demi mereka engkau membersihkan dirimu, mewarnai kelopak
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matamu, dan menghias dirimu dengan
perhiasan-perhiasan. 41Dan engkau duduk
di tempat tidur yang mewah, dan sebuah
meja tersusun di hadapannya, dan engkau
menaruh ukupan-Ku serta minyak-Ku di
atasnya. 42Dan suara orang banyak ada
bersamanya, dan pemabuk-pemabuk
dari padang gurun yang membawa
serta sejumlah besar orang; dan mereka
memakai gelang pada tangan mereka,
dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. 43Kemudian Aku berkata kepada
seseorang yang sedang melakukan perzinaan: Akankah mereka sekarang
bersundal dengan dia, dan dia bersundal
dengan mereka? 44Kemudian mereka
pergi kepadanya, seperti mereka pergi
kepada seorang perempuan sundal, jadi
demikianlah mereka pergi kepada Ohola
dan Oholiba, perempuan-perempuan
fasik itu.
45Sebagai orang-orang yang benar
mereka akan menghakimi perempuanperempuan itu dengan penghakiman
persundalan, dan dengan penghakiman
atas perempuan-perempuan yang menumpahkan darah; karena mereka
adalah para pesundal, dan darah ada di
tangan mereka. 46Karena itu beginilah
Tuhan YAHWEH berfirman: Bawalah
kepada mereka segerombolan orang
untuk memberikan kengerian dan penjarahan. 47Dan gerombolan itu melempari
mereka dengan batu, dan memenggal
mereka dengan pedang. Mereka akan
membunuh anak-anak laki-lakinya dan
anak-anak perempuannya, dan mereka
akan membakar rumah-rumah mereka
dengan api. 48Demikianlah Aku akan
menghancurkan kefasikan dari tanah itu,
sehingga semua perempuan akan saling
memberi pengajaran, bahkan tidak
berlaku menurut kefasikanmu. 49Mereka
akan membalas kejahatan atasmu,
dan kamu akan menanggung dosa-dosa
karena berhala-berhalamu. Dan kamu
akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan
YAHWEH.”
Tanda Kuali
Dan datanglah Firman YAHWEH
24
kepadaku, pada tahun kesembilan,
bulan kesepuluh, pada tanggal sepuluh

bulan itu, dengan berkata, 2“Hai anak
manusia, tuliskanlah untukmu nama
hari ini, ya, nama hari ini! raja Babilon
telah mulai pengepungannya terhadap
Yerusalem pada hari ini. 3Ucapkanlah
suatu perumpamaan kepada kaum
pemberontak, dan engkau harus me-
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ngatakan kepada mereka, beginilah
Tuhan YAHWEH berfirman:
Taruhlah sebuah kuali di atas api!
Taruhlah, dan tuangkanlah air
ke dalamnya!
4 Kumpulkanlah
potongan-potongannya
ke dalamnya,
setiap potongan yang baik
dari paha dan punggungnya.
Penuhilah kuali itu
dengan tulang-tulang pilihan.
5 Ambillah seekor domba pilihan
dan susun tulang-tulang
di bawahnya;
rebuslah itu sampai mendidih;
juga biarlah tulang-tulangnya
menjadi lunak di dalamnya.
6Oleh karena itu, beginilahTuhan
YAHWEH berfirman: Celakalah kota
yang penuh darah, yang kualinya berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak
bisa hilang darinya! Keluarkanlah itu
potongan demi potongan, jangan memilihmilih atasnya. 7Sebab darahnya ada di
tengah-tengahnya, dia menaruhnya di
atas batu yang gundul. Ia tidak menuangkan di atas tanah, supaya dapat menutupinya dengan debu.
8Supaya membuat bangkit amarah
untuk mengambil pembalasan dendam.
Aku telah mencurahkan darahnya ke
atas batu yang gundul, sehingga dia tidak
tertutupi. 9Oleh karena itu, beginilah
Tuhan YAHWEH berfirman: Celakalah
kota yang penuh darah! Aku juga akan
memperbesar tempat pembakarannya.
10Tumpuklah kayu dan nyalakanlah api,
masak dagingnya, lalu rempah-rempahi
dengan baik; dan biarkanlah tulangtulangnya terbakar. 11Letakkanlah kuali
kosong di atasnya, supaya menjadi panas,
dan membara, dan kotorannya akan leleh
di dalamnya, sehingga karatnya akan
habis. 12Ia bersusah payah dengan siasia, dan karatnya yang makin tebal tidak
hilang, walaupun dalam api. 13Di dalam
kecemaranmu ada kejahatan. Sebab
Aku telah menahirkan engkau, namun
engkau tetap tidak tahir, engkau tidak
akan menjadi bersih dari kecemaranmu
sampai Aku menghentikan murka-Ku
atasmu. 14Aku, YAHWEH, telah berfirman, itu pasti terjadi, dan Aku akan
melakukannya. Aku tidak akan membiarkannya, dan Aku tidak akan berbelaskasihan, Aku juga tidak akan merasa menyesal. Sesuai dengan kelakuankelakuanmu dan sebagaimana perbuatanperbuatanmu, mereka akan menghakimimu, firman Tuhan YAHWEH.

Kematian Istri Yehezkiel
15Dan firman Tuhan YAHWEH datang kepadaku, yang mengatakan, 16“Hai
anak manusia, lihatlah, Aku akan mengambil dari padamu keinginan matamu
dengan sebuah pukulan. Namun engkau
tidak akan meratap, dan tidak akan menangis, dan tidak akan mengeluarkan air
matamu. 17Mengeluhlah dengan diamdiam, janganlah membuat ratapan kematian. Ikatkanlah serbanmu, dan kenakan kasut pada kakimu, dan janganlah
menutupi kumismu; dan roti orang-orang
itu janganlah engkau makan.”
18Demikianlah aku berbicara kepada
bangsa itu pada pagi harinya. Dan istriku
mati pada sore harinya. Dan aku melakukan pada pagi hari berikutnya seperti
yang telah diperintahkan kepadaku. 19Dan
bangsa itu berkata kepadaku, “Tidakkah
engkau akan mengatakan pada kami
apa artinya semua ini bagi kami, sehingga
engkau berbuat demikian?” 20Kemudian
aku berkata kepada mereka, “Firman
YAHWEH datang kepadaku, yang berkata, 21katakanlah kepada isi rumah
Israel, beginilahTuhan YAHWEH berfirman: Lihatlah, Aku akan menajiskan tempat kudus-Ku, kebanggaan atas
kekuatanmu, keinginan matamu, dan
kenikmatan bagi jiwamu. Maka anakanak laki-lakimu dan anak-anak perempuanmu, yang telah kamu tinggalkan,
akan rebah oleh pedang. 22Dan kamu akan
melakukan seperti yang telah Aku lakukan. Janganlah kamu menutupi kumismu, dan janganlah kamu makan roti milik
orang-orang itu. 23Dan serban akan ada
di kepalamu, serta kasut di kakimu.
Kamu tidak akan meratap ataupun menangis; tetapi kamu akan membusuk di
dalam kesalahan-kesalahanmu, dan
setiap orang akan mengeluh kepada saudaranya. 24Demikianlah Yehezkiel menjadi sebuah tanda bagimu. Seperti semua
yang telah dia lakukan, kamu akan melakukannya. Dan ketika itu terjadi, kamu
akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan
YAHWEH.”
25“Dan engkau, hai anak manusia,
tidakkah hal itu akan terjadi pada waktu
Aku mengambil dari mereka kekuatan
mereka, kegirangan dari kecantikan
mereka, keinginan pada mata mereka,
kebanggaan dari jiwa mereka _anak-anak
laki-laki mereka dan anak-anak perempuan mereka? 26Dia akan datang pada
hari itu kepadamu, seorang yang terluput,
untuk membuat engkau mendengar dengan telingamu. 27Pada hari itu mulutmu
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akan terbuka kepada dia yang terluput,
dan engkau akan berbicara dan tidak lagi
bisu. Dan engkau akan menjadi sebuah
tanda bagi mereka, dan mereka akan
mengetahui bahwa Akulah YAHWEH.”
Pesan bagi Bani Amon
Dan datanglah Firman YAHWEH
25
kepadaku, yang mengatakan, “Hai
anak manusia, arahkanlah wajahmu
2

kepada bani Amon dan bernubuatlah
terhadap mereka. 3Dan engkau harus
mengatakan kepada bani Amon: Dengarkanlah firman Tuhan YAHWEH, beginilah Tuhan YAHWEH berfirman: Karena
engkau telah berkata: Hore!, terhadap
tempat kudus-Ku ketika dia dicemarkan, dan terhadap tanah Israel ketika
dia dihancurkan, dan terhadap isi rumah
Yehuda ketika mereka pergi ke pembuangan, 4oleh karena itu, lihatlah, Aku
akan menyerahkan engkau kepada bani
timur menjadi miliknya. Dan mereka
akan mendirikan perkemahan mereka
di tengah-tengahmu, dan menempatkan
tempat kediamannya di antara engkau.
Mereka akan memakan buah-buahanmu,
dan mereka akan meminum susu ternakmu. 5Dan Aku akan menyerahkan Raba
sebagai sebuah padang rumput untuk
unta-unta, dan bani Amon sebagai tempat
peristirahatan kambing domba. Lalu
kamu akan mengetahui bahwa Akulah
YAHWEH.
6Sebab, beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman: Karena engkau telah bertepuk
tangan, dan telah menghentakkan kakimu, dan bersukacita dengan segala dengki
di dalam hatimu atas kecelakaan tanah
Israel, 7jadi, lihatlah, Aku akan mengacungkan tangan-Ku ke atasmu dan akan
menyerahkan engkau sebagai tawanan
kepada bangsa-bangsa. Dan Aku akan
memotong engkau dari tengah bangsabangsa, dan Aku akan membuatmu
punah dari segala negeri. Aku akan menghancurkan engkau. Dan engkau akan
mengetahui bahwa Akulah YAHWEH.”
Pesan bagi Bani Moab
8Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman, “Karena Moab dan Seir berkata:
Lihatlah, isi rumah Yehuda itu sama
seperti semua bangsa, 9karena itu, lihatlah, Aku akan membuka salah satu sisi
dataran Moab dari kota-kota, ya kota-
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kotanya, dari perbatasan-perbatasannya, kemuliaan negeri itu: Bet-Yesimot,
Baal-Meon, dan Kiryataim. 10Kepada
bani timur, Aku akan menyerahkannya
bersama-sama dengan bani Amon,
bahkan aku akan memberikannya
sebagai suatu milik, sehingga bani Amon
tidak dapat diingat lagi di antara bangsabangsa. 11Dan ke atas Moab Aku akan
menjatuhkan hukuman. Mereka akan
mengetahui bahwa Akulah YAHWEH.”
Pesan bagi Bani Edom
12Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman, “Karena Edom telah bertindak
dengan membalas dendam terhadap isi
rumah Yehuda, mereka sangat bersalah,
dan terus menuntut balas pada mereka;
13karena itu, beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman: Aku akan mengacungkan
tangan-Ku ke atas Edom dan akan membinasakan dari padanya manusia dan
binatang lalu Aku akan membuatnya
menjadi reruntuhan, mulai dari Teman
bahkan sampai ke Dedan mereka akan
berjatuhan oleh karena pedang. 14Dan
Aku akan menaruh pembalasan-Ku atas
Edom, dengan tangan umat-Ku Israel.
Dan mereka akan melakukannya di Edom
sesuai dengan murka-Ku. Dan mereka
akan mengetahui pembalasan-Ku, demikianlah firman Tuhan YAHWEH.”

Pesan bagi Filistin
15Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman, “Karena orang-orang Filistin
dituntut oleh jiwanya untuk melakukan
pembalasan, untuk menghancurkan
dengan dendam permusuhan turuntemurun, 16karena itu, beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman: Lihatlah, Aku akan
mengacungkan tangan-Ku atas orang
Filistin, dan Aku akan melenyapkan
orang Kreta, dan akan membinasakan
sisanya dari tepi laut. 17Dan Aku akan
melaksanakan atas mereka pembalasan
yang besar, dengan hardikan murka. Dan
ketika Aku menaruh pembalasan-Ku atas
mereka, mereka akan mengetahui bahwa
Akulah YAHWEH.”

Pesan bagi Tirus
Dan terjadilah pada tahun yang
26
kesebelas, pada tanggal satu bulan
itu, firman YAHWEH datang kepadaku,

25:1-7= Yer.49:1-6; Yeh. 21:28-32; Am. 1:13-15; Zef. 2:8-11
25:8-11= Yes. 15:1-16:14, 25:10-12; Yer. 48:1-47; Am. 2:1-3; Zef. 2:8-11
25:12-14= Yes. 34:5-17, 63:1-6; Yer. 49:7-22; Yeh. 35:1-15; Am. 1:11-12; Obj. 1:14; Mal. 1:2-5
25:15-17= Yes. 14:29-31; Yer:47:1-7; Yl. 3:4-8; Am.1:6-8; Zef. 2:4-7; Zak. 9;5-7
26:1-28, 19= Yes. 23:1-18; Yl.3:4-8; Am.1:9-10; Za. 9:1-4; Mat. 11:21-22; Luk. 10:11-14
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yang berkata, 2“Hai anak manusia, karena
Tirus sudah berkata terhadap Yerusalem:
Hore!, dia telah dihancurkan, gerbang
bangsa-bangsa. Dia telah dikembalikan
kepadaku dan biarlah aku dipuaskan,
karena dia telah menjadi reruntuhan.”
3Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman,
“Lihatlah, Aku menentangmu hai Tirus.
Dan Aku akan membangkitkan banyak
bangsa untuk melawan engkau, seperti
lautan mendatangkan gelombang-gelombangnya. 4Dan mereka akan menghancurkan tembok-tembok Tirus, dan merobohkan menara-menaranya, dan Aku juga
akan mengikis habis debu tanahnya dan
menjadikannya seperti sebuah bukit batu
yang gundul. 5Itu akan menjadi sebuah
tempat menjemur jaring di tengah-tengah
lautan. Sebab, Aku telah berfirman,”
firman Tuhan YAHWEH, “dan dia akan
menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa.
6Dan anak-anak perempuannya yang ada
di ladang akan dibunuh dengan pedang,
dan mereka akan mengetahui bahwa
Akulah YAHWEH.”
7Sebab, beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman: “Lihatlah, terhadap Tirus
Aku akan membawa dari utara, Raja
Nebukadnezar, raja Babilon, raja segala
raja, bersama kuda, dan bersama keretakereta perang, dan bersama para penunggang kuda, bahkan suatu rombongan dan
orang-orang yang amat banyak. 8Ia akan
membunuh anak-anak perempuanmu di
ladang dengan pedang. Dan dia akan
membuat tembok-tembok pengepungan
terhadapmu, dan dia akan menuangkan
terhadapmu sebuah gundukan tanah, dan
membangun perlindungan terhadapmu.
9Dan dia akan memasang alat-alat
pendobrak terhadap tembok-tembokmu,
dan dia akan merobohkan menaramenaramu dengan kapak-kapaknya.
10Dari banyak kudanya, debunya akan
menutupimu. Dari suara pasukan berkuda, roda-roda, dan kereta-kereta perang,
akan mengguncang tembokmu ketika dia
memasuki gerbangmu, seperti orangorang memasuki kota yang sudah didobrak. 11Dengan kaki kudanya dia akan
menginjak-injak semua jalanmu. Ia akan
membunuh rakyatmu dengan pedang,
dan tugu-tugu kekuatanmu akan roboh
ke tanah. 12Lalu mereka akan menjarah
kekayaanmu, serta merampas barangbarang daganganmu. Mereka akan
merobohkan tembok-tembokmu dan
menghancurkan rumah-rumahmu yang
indah. Mereka akan membuang batubatumu, kayu-kayumu dan debu-debumu
ke dalam air. 13Dan Aku akan menghenti26:13= Why. 18:22

26:16-18= Why. 18:9-10

kan keramaian dari nyanyian-nyanyianmu; dan suara kecapi-kecapimu tidak
akan terdengar lagi. 14Dan Aku akan
membuatmu seperti sebuah bukit batu
yang gundul. Engkau akan menjadi sebuah
tempat jaring; dan engkau tidak akan
dibangun lagi; karena Aku, YAHWEH,
telah berfirman, demikianlah firman
Tuhan YAHWEH.”
Akibat Penghancuran Tirus
15Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman kepada Tirus; “Tidakkah tanahtanah pantai bergoncang pada suara
kejatuhanmu, ketika orang-orang yang
sekarat mengerang, ketika pembantai
membantai di tengah-tengahmu? 16Kemudian akan turun dari takhtanya semua
pemuka bangsa di laut dan melepaskan
jubah-jubahnya, dan menanggalkan
pakaian sulaman kebesarannya dengan
menggigil. Mereka akan mengenakan
pakaian; di atas tanah mereka akan
duduk dan akan gemetaran setiap saat,
dan mengalami kengerian karena engkau.
17Lalu mereka akan mengangkat suatu
ratapan bagimu, dan akan berkata
kepadamu:
Betapa engkau yang tinggal
di tepi laut dibinasakan,
kota yang pantas dipuja,
yang kuat di lautan,
dia dan penduduknya yang
meletakkan ancamannya,
atas seluruh penduduknya!
18Sekarang daerah pesisir
akan gemetar pada hari kejatuhanmu.
Dan pesisir yang ada di tepi laut
akan menjadi susah
atas kepergianmu
19Sebab beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman: Ketika Aku akan menjadikan
engkau sebuah kota yang runtuh, seperti
kota-kota yang tidak didiami, ketika Aku
akan menaikkan pasang samudera
atasmu, dan menutupi engkau dengan air
yang besar, 20maka Aku akan menurunkan engkau bersama dengan orang-orang
yang turun ke liang kubur, bersama
bangsa-bangsa dahulu kala, dan Aku
akan membuat engkau berdiam di bagian
bumi paling bawah, di tempat-tempat
reruntuhan dahulu kala, bersama dengan
orang-orang yang turun ke liang kubur,
sehingga engkau tidak memiliki penduduk lagi, tetapi Aku akan memberikan
kemuliaan di negeri orang-orang hidup.
21Aku akan memberimu kengerian dan
engkau tidak akan ada lagi. Walaupun
engkau dicari orang, tetapi engkau tidak

26:21= Why. 18:21
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akan pernah ditemukan lagi selamanya,”
demikianlah firman Tuhan YAHWEH.
Ratapan Bagi Tirus
Dan firman YAHWEH datang
27
kepadaku, yang mengatakan, “Dan
engkau, hai anak manusia, bawalah
2

sebuah ratapan bagi Tirus. 3Engkau harus
mengatakan kepada Tirus, hai engkau
yang tinggal di pintu masuk lautan,
pedagang dari bangsa-bangsa daerah
pesisir, beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman :
Hai Tirus, engkau telah berkata:
Akulah keindahan yang sempurna.
4 Di jantung lautan itulah batas-batas
wilayahmu;
ahli-ahli bangunanmu telah
menyempurnakan keindahanmu.
5 Mereka telah membuat bagimu
semua papanmu dari kayu sanobar
Senir;
mereka telah mengambil
sebatang kayu aras dari Lebanon
untuk membuat
sebuah tiang layar bagimu.
6 Mereka telah membuat
dayung-dayungmu dari pohon
tarbantin Basan;
untuk geladakmu,
mereka menatah gading pada
kayu cemara dari pantai Kitim.
7 Layarmu dari lenan halus,
dengan karya sulaman dari Mesir,
padamu ada sebuah panji
berwarna biru dan ungu
dari pantai Elisa
yang menjadi naunganmu.
8 Para penduduk Sidon dan Arwad
menjadi pendayung-pendayungmu.
Para ahlimu, hai Tirus,
ada di dalammu;
merekalah pelaut-pelautmu.
9 Para tua-tua Gebal dan orang-orang
bijaknya ada bersamamu,
memakal celah-celah geladakmu.
Semua kapal laut dan awak kapalnya
ada bersamamu,
untuk saling bertukar barang
dagangannya.
10Persia, Lud dan Put menjadi bala
tentaramu,
prajurit-prajurit perang bagimu;
mereka menggantungkan perisai
dan ketopong padamu;
mereka menambahkan
kemegahanmu.
11Bani Arwad dan bala tentaramu
ada di atas tembok-tembok sekelilingmu;
dan orang Gamad ada di atas menara27:25-36= Why. 18-19
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menaramu. Mereka menggantungkan
senjata-senjatanya pada tembok di
sekelilingmu; mereka telah menyempurnakan keindahanmu. 12Orang-orang
Tarsis adalah pedagang-pedagangmu,
dari kelimpahan kekayaanmu; dengan
perak, besi, timah putih, dan timah hitam,
mereka memberikan sebagai barang
daganganmu. 13Yawan, Tubal dan
Mesekh, merekalah pedagang-pedagangmu; mereka memberikan budak-budak
dan bejana dari perunggu untuk barangbarangmu. 14Dari isi rumah Togarma:
mereka memberikan kuda-kuda kereta,
kuda-kuda perang dan bagal-bagal untuk
barang-barang daganganmu. 15Bani Dedan
menjadi pedagang-pedagangmu; banyak
negeri pesisir menjadi tempat perdagangan karya tanganmu. Mereka
membawa taring gading dan kayu hitam
sebagai pemberian kepadamu. 16Aram
adalah pedagang-pedagangmu dari
kelimpahan hasil karyamu, dengan batu
zamrud, kain ungu, barang-barang beraneka warna, lenan halus, karang dan
batu delima, mereka memberikannya
sebagai barang-barang daganganmu.
17Orang-orang Yehuda dan tanah Israel,
merekalah pedagang-pedagangmu;
dengan gandum dari Minit dan Pannag,
dan madu dan minyak serta balsam,
mereka memberikannya untuk barangbarang daganganmu. 18Damaskus adalah
pembelimu dari kelimpahan hasil kerjamu, dari kelimpahan kekayaanmu; dari
anggur Helbon, dan wol putih. 19Orang
Vedan dan Jawan sibuk menyalurkan
barang-barangmu; besi halus, kayu teja,
dan tebu ada di antara barang-barang
daganganmu. 20Orang Dedanlah yang
berdagang kain pelana denganmu. 21Arab
dan semua penguasa Kedar, merekalah yang berdagang anak domba, domba
jantan dan kambing jantan dengan
engkau; inilah yang diperdagangkan
dengan engkau. 22Pedagang-pedagang
dari Sheba dan Raemalah yang berdagang
dengan engkau; mereka memberikan
seluruh rempah terbaiknya, dan segala
batu permata yang mahal dan emas
sebagai barang-barangmu. 23Haran,
Kane, Eden; pedagang-pedagang dari
Sheba, Ashur dan Kilmot adalah teman
dagangmu. 24Merekalah yang berdagang
barang-barang yang sempurna denganmu, kain berwarna ungu, dan kain yang
bersulam, permadani yang beraneka
warna, dengan tali yang terikat kuat, dan
kayu-kayu aras di antara barang-barang
daganganmu. 25Kapal-kapal Tarsis membawa barang-barang daganganmu. Dan
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engkau dipenuhi dengan muatan dan
engkau menjadi sangat berhasil di tengah
lautan.”
Kehancuran Tirus
26“Pendayung-pendayungmu

membawa engkau ke laut yang besar;
tetapi angin timur telah
menghancurkan engkau di tengah
lautan.
27Hartamu dan barang-barangmu,
barang-barang daganganmu,
pelaut-pelautmu, anak-anak buah
kapalmu yang memakal celah-celah
geladakmu,
dan pedagang-pedagangmu,
serta seluruh prajurit
yang ada padamu,
dan semua penumpang yang ada
di tengah-tengahmu,
akan tenggelam di tengah lautan
pada hari kehancuranmu.
28Suara jeritan para pelautmu
akan menggetarkan tanah-tanah
padang rumput.
29Dan semua yang memegang dayung
akan turun dari kapal mereka,
anak-anak buah kapal,
semua pelaut;
mereka akan berdiri di atas tanah,
30dan akan mendengar suara mereka
kepadamu
dan akan berteriak dengan nyaring,
dan akan menaruh debu
di atas kepalanya;
mereka akan berguling-guling
dalam abu.
31Mereka akan menggunduli
kepalanya demi engkau,
dan akan melilitkan kain kabung
di tubuhnya;
mereka akan menangis bagimu
dengan kepahitan jiwa,
dengan suatu ratapan yang pahit.
32Dan mereka akan meratap
bagimu di dalam kedukaan mereka,
dan mereka meratap atasmu:
Siapakah seperti Tirus,
yang tenang di tengah lautan?
33Ketika barang-barangmu datang
dari lautan,
engkau memuaskan banyak
bangsa.
Dengan banyaknya kekayaanmu
dan barang-barang daganganmu,
engkau memperkaya raja-raja
di bumi.
34Sekarang ini engkau dihancurkan
oleh lautan, di kedalaman air;
barang-barang daganganmu

dan seluruh rombonganmu telah
tenggelam.
35Semua yang tinggal di pantai tertegun
padamu;
dan raja-raja mereka menggigil
ketakutan, mukanya berkerut.
36Pedagang-pedagang di sekeliling
bangsa-bangsa mencemooh engkau;
engkau telah menjadi kengerian.
Dan engkau tidak akan ada untuk
selamanya.”
Pesan bagi Raja Tirus
datanglah Firman YAHWEH
28“HaiDan
kepadaku, yang mengatakan,
anak manusia,
2

katakanlah kepada raja Tirus.
Beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman:
Karena engkau menjadi tinggi hati,
dan engkau telah berkata:
Aku adalah Elohim,
aku akan duduk di takhta Elohim
di tengah-tengah lautan,
namun engkau seorang manusia,
dan bukan Elohim,
walaupun engkau telah mengatur
hatimu seperti hati Elohim.
3 Lihatlah, engkau lebih bijaksana
daripada Daniel,
semua rahasia tidak tersembunyi
bagimu.
4 Dengan kebijaksanaan dan dengan
pengetahuanmu engkau telah
memperkaya dirimu,
dan telah mengumpulkan emas
dan perak ke dalam
perbendaharaanmu.
5 Dengan kebesaran kebijaksanaanmu,
dengan perdaganganmu,
engkau telah memperbanyak
kekayaanmu,
dan engkau menjadi tinggi hati
karena kekayaanmu.
6 Karena itu beginilah
Tuhan YAHWEH berfirman:
Sebab engkau telah mengatur
hatimu seperti hati Elohim,
7 sebab itu, lihatlah,
Aku akan membawa orang-orang
asing kepadamu,
dari bangsa-bangsa yang paling
kejam.
Dan mereka akan menghunus
pedangnya terhadap keindahan
hikmatmu,
dan akan mencemarkan
kemegahanmu.
8 Mereka akan membawamu turun
ke liang kubur,
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17Engkau menjadi tinggi hati karena
dan engkau akan mati
seperti orang-orang yang mati
keindahanmu;
terbunuh di tengah lautan.
dan engkau merusak hikmatmu
9 Apakah engkau akan berkata:
karena kemegahanmu.
Akulah Elohim di hadapan orang
Aku telah melemparkan engkau
yang akan membunuhmu?
ke bumi.
Namun engkau seorang manusia,
Dan Aku akan menaruh engkau
dan bukan Elohim,
di hadapan raja-raja,
di tangan orang yang akan
sehingga mereka dapat melihat
menikammu.
engkau.
10Engkau akan mati pada kematian
18Dengan banyaknya kesalahanmu,
orang-orang tak bersunat,
dan dengan kecurangan
oleh tangan orang-orang asing.
perdaganganmu,
Sebab, Aku telah berfirman,
engkau telah mencemarkan
demikianlah firman
tempat-tempat kudusmu;
Tuhan YAHWEH.”
jadi Aku menyalakan api
11Lalu datanglah firman YAHWEH
dari tengah-tengahmu;
kepadaku,
itu akan menelanmu,
dengan mengatakan,
dan Aku akan menjadikan engkau
12“Hai anak manusia,
abu di atas bumi,
merataplah atas raja Tirus,
di hadapan semua yang melihat
dan engkau harus mengatakan
engkau
19
Semua yang mengenal engkau,
kepadanya:
di antara bangsa-bangsa
Beginilah firman Tuhan YAHWEH:
akan tertegun padamu;
Engkau menutup takaranw;
penuh dengan hikmat
engkau akan menjadi kengerian,
dan sempurna dalam
dan engkau akan lenyap
keindahanmu.
untuk selamanya.”
13Engkau pernah berada di Eden
taman Elohim;
Pesan bagi Sidon
setiap batu yang berharga
20Dan datanglah firman YAHWEH
menjadi penutupmu;
kepadaku, yang mengatakan, 21“Hai anak
yaspis merah, krisolit,
manusia, arahkanlah wajahmu terhadap
dan berlian, batu pirus,
krisopras, nefrit, lazurit, batu darah Sidon dan bernubuatlah terhadap dia,
22dan engkau harus mengatakan: Beginidan malakit, dan emas.
lah Tuhan YAHWEH berfirman: Lihatlah,
Pekerjaan penempatanmu
Aku menentangmu, hai Sidon, dan Aku
dan tatahanmu
akan dimuliakan di tengah-tengahmu.
telah dipersiapkan pada hari
Dan mereka akan mengetahui bahwa
engkau diciptakan.
14Engkau adalah kerub yang diurapi
Akulah YAHWEH, pada saat Aku meyang menutupi,
lakukan penghukuman-penghukuman di
dan Aku telah menempatkanmu
dalamnya, dan akan dikuduskan olehnya.
23Dan Aku akan mendatangkan sampar
di gunung Elohim yang kudus,
ke atasnya, dan darah di jalan-jalannya.
tempat engkau berada.
Dan orang-orang yang mati terbunuh
Engkau berjalan naik dan turun
oleh pedang akan berjatuhan di tengahdi tengah-tengah batu-batu api.
15Engkau sempurna di dalam jalanmu
tengahnya, padanya dari sekitarnya. Dan
sejak hari engkau diciptakan,
mereka akan mengetahui bahwa Akulah
sampai kesalahan ditemukan
YAHWEH.
24Di sana tidak akan ada duri yang
di dalammu.
16Dengan banyaknya perdaganganmu,
menusuk atau onak yang menyakitkan
mereka memenuhimu dengan
lagi bagi isi rumah Israel, dari semua
kekejaman,
orang yang ada di sekelilingnya, yang memdan engkau telah berbuat dosa.
benci mereka. Dan mereka mengetahui
Maka Aku melemparkan engkau
bahwa Akulah Tuhan YAHWEH.”
dari gunung Elohim,
Pemulihan Israel
Aku akan menghancurkanmu,
hai kerub yang menutupi,
25Beginilah Tuhan YAHWEH berdari tengah-tengah batu-batu api.
w takaran (JGLT: measure; MT: hynkt) = timbangan, ukuran.

28:20-26= Yl. 3:4-8; Za. 9:1-2; Mat. 11:21-22; Luk.10:13-14
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firman, “Pada saat Aku mengumpulkan
isi rumah Israel dari bangsa-bangsa
yang di tengah-tengahnya mereka telah
diserakkan, dan akan dikuduskan di
antara mereka di hadapan bangsabangsa itu, maka mereka akan tinggal di
tanah mereka yang telah Aku berikan
kepada hamba-Ku Yakub. 26Mereka akan
tinggal di sana dengan aman, dan akan
membangun rumah-rumah dan membuat kebun-kebun anggur. Ya, mereka
akan tinggal dengan aman, pada saat
Aku melakukan penghukuman atas
semua yang membenci mereka, yang ada
di sekitar mereka. Dan mereka akan
mengetahui bahwa Akulah YAHWEH,
Elohim mereka.”
Sebuah Pesan bagi Mesir
Pada tahun kesepuluh, bulan kese29
puluh, pada tanggal dua belas
bulan itu, datanglah firman YAHWEH

akan membawa pedang kepadamu dan
melenyapkan manusia serta binatang
dari padamu. 9Dan tanah Mesir akan
menjadi sebuah kesunyian dan sebuah
reruntuhan, dan mereka akan mengetahui
bahwa Akulah YAHWEH, sebab ia telah
berkata: Sungai itu milikku, aku telah
membuatnya.
10Oleh karena itu, lihatlah, Aku
melawan engkau dan melawan sungaisungaimu, dan Aku akan menyerahkan
tanah Mesir sebagai reruntuhan dan
kesunyian, dari Migdol sampai Siene,
bahkan sampai ke perbatasan tanah
Etiopia. 11Tidak akan ada kaki manusia
melewatinya; dan kaki binatang tidak
akan melaluinya; dan engkau tidak akan
tinggal selama empat puluh tahun. 12Dan
Aku akan membuat tanah Mesir menjadi
kesunyian di tengah-tengah negeri yang
sunyi, dan kota-kotanya akan menjadi
sunyi di antara kota-kota yang runtuh selama empat puluh tahun. Dan Aku akan
menyerakkan Mesir ke antara bangsabangsa, dan menyebarkan mereka ke
semua negeri.
13Sebab, beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman: Pada akhir tahun keempat
puluh itu, Aku akan mengumpulkan Mesir
dari bangsa-bangsa tempat mereka telah
terserak di sana. 14Aku akan mengembalikan tawanan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, tanah
asal mereka. Dan mereka akan menjadi
sebuah kerajaan yang lemah. 15Itu akan
menjadi kerajaan yang paling lemah,
dan tidak akan dapat meninggikan
dirinya lagi di atas bangsa-bangsa. Dan
Aku akan membuat mereka menjadi
lemah sehingga mereka tidak akan
memerintah atas bangsa-bangsa. 16Dan
itu tidak akan lagi menjadi kepercayaan
bagi isi rumah Israel, yang mengingatkan
kesalahan pada saat berpaling terhadap
mereka. Dan mereka akan mengetahui
bahwa Akulah YAHWEH.”

kepadaku, dengan berkata, 2“Hai anak
manusia, arahkanlah wajahmu kepada
Firaun, raja Mesir, dan bernubuatlah
melawan dia dan melawan seluruh orang
Mesir. 3Berbicaralah dan engkau harus
mengatakan: Beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman: Lihatlah, Akulah lawanmu, hai Firaun, raja Mesir, buaya besarx
yang berbaring di tengah sungai, dan
yang berkata: Sungaiku milikku, aku
telah membuatnya. 4Namun Aku akan
memasang kail-kail pada rahangmu, dan
Aku akan melekatkan pada sisik-sisikmu
ikan dari anak-anak sungaimu, dan Aku
akan mengangkat engkau dari tengahtengah sungaimu, dengan semua ikan
dari sungaimu akan melekat pada
sisik-sisikmu. 5Aku akan meninggalkan
engkau di padang gurun, engkau dan
semua ikan di sungaimu, engkau akan
jatuh di padang terbuka, engkau tidak
akan dipindahkan atau dikumpulkan,
Aku telah memberikan engkau kepada
binatang-binatang liar di padang dan
Mesir Ditaklukkan Nebukadnezar
burung-burung di udara sebagai makanan. 6 Dan seluruh penduduk Mesir akan
17Dan akan terjadi, pada tahun
mengetahui bahwa Akulah YAHWEH,
karena mereka menjadi sebuah tongkat kedua puluh tujuh, dalam bulan yang perbuluh bagi isi rumah Israel. 7Pada saat tama, pada tanggal satu bulan itu, firman
mereka memegang engkau dengan tangan, YAHWEH kepadaku, dengan mengataengkau terkulai dan melukai seluruh bahu kan, 18“Hai anak manusia, Nebukadnezar,
mereka. Dan ketika mereka bersandar raja Babilon memerintahkan tentaranya
kepadamu, engkau dihancurkan dan untuk bekerja keras melawan Tirus.
membuat mereka semua terhuyung- Setiap kepala sudah gundul dan setiap
bahu sudah lecet. Namun baik ia mauhuyung.”
8Oleh karena itu beginilah Tuhan
pun tentaranya tidak mendapatkan
YAHWEH berfirman, “Lihatlah, Aku keuntungan dari Tirus, atas usaha yang
x buaya besar (JGLT: great monster; MT: ~ynt), KJV: great dragon.
29:1-32= Yes. 19:1-25; Yer. 46:2-26

29:6= Yes. 36:6
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telah dia lakukan terhadap Tirus. 19Oleh
karena itu, beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman: Lihatlah, Aku akan menyerahkan tanah Mesir kepada Nebukadnezar, raja Babilon. Dan dia akan membawa kekayaannya dan menjarah barang
jarahannya, dan merampas barangbarang rampasannya. Dan itu akan menjadi upah bagi tentaranya. 20Sebagai
hadiah atas hasil pekerjaannya itu, Aku
memberikan kepadanya tanah Mesir,
karena mereka telah bekerja bagi-Ku,
demikianlah firman Tuhan YAHWEH.
21Pada hari itu Aku akan menumbuhkan tanduk bagi isi rumah Israel, dan
Aku akan memberi kepadamu ucapan di
tengah-tengah mereka, dan mereka akan
mengetahui bahwa Akulah YAHWEH.”
Kemalangan Mesir
Dan datanglah Firman YAHWEH
30
kepadaku, yang mengatakan,
“Hai anak manusia, bernubuatlah dan
2

engkau harus mengatakan: Beginilah
Tuhan YAHWEH berfirman: Merataplah! Celakalah, hari itu! 3Sebab hari itu
sudah dekat, bahkan hari YAHWEH sudah
dekat, hari dengan awan-awan, itulah
waktu bagi bangsa-bangsa. 4Pedang akan
datang ke atas Mesir, dan penderitaan
yang berat akan melanda Etiopia, ketika
orang-orang yang terbunuh berjatuhan di
Mesir, dan mereka akan mengambil
kekayaannya, dan dasar-dasar bangunannya akan diruntuhkan. 5Orang Etiopia,
Put, Lud, dan seluruh rakyat campurannya, Libia dan anak-anak laki-laki
dari negeri sekutunya, akan rebah oleh
pedang.”
6Beginilah YAHWEH berfirman,
“Bahkan yang mendukung Mesir akan
jatuh, dan kesombongan atas kuasanya
akan runtuh. Dari Migdol sampai Siene
mereka akan mati rebah bersama
dengannya oleh pedang,” firman Tuhan
YAHWEH, 7“dan mereka akan dihancurkan di tengah-tengah negeri yang sunyi,
dan kota-kotanya akan ada di tengahtengah kota-kota yang runtuh. 8Dan
mereka akan mengetahui bahwa Akulah
YAHWEH ketika Aku menaruh api di
Mesir, dan semua yang menolongnya akan
dihancurkan. 9Pada hari itu para utusan
akan keluar dari hadapan-Ku dengan
kapal-kapal, untuk menakut-nakuti
orang-orang Etiopia yang bersenangsenang, dan penderitaan berat akan
melanda mereka, seperti pada hari
penghukuman Mesir, karena, lihatlah, hal
itu akan datang.”
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10Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman, “Aku akan menghentikan perkembangan Mesir melalui tangan
Nebukadnezar, raja Babilon. 11Dia dan
rakyatnya yang paling kejam pada
bangsa-bangsa, akan dibawa untuk
memusnahkan tanah itu. Dan mereka
akan menghunus pedangnya terhadap
Mesir dan memenuhi tanah itu dengan
orang-orang yang terbunuh. 12Dan Aku
akan membuat sungai-sungai kering,
lalu menyerahkan tanah itu ke tangan
orang-orang jahat. Kemudian Aku akan
memusnahkan tanah itu, dengan segala
isinya, melalui tangan orang-orang asing.
Aku, YAHWEH, telah mengatakannya.”
13Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman, “Aku juga akan menghancurkan
berhala-berhala dan melenyapkan ilahilah dari Memfis. Dan di sana tidak
akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir.
Dan Aku akan memberi kengerian di
tanah Mesir. 14Aku akan menggemparkan Patros, dan Aku akan menaruh
api di Soan, dan Aku akan melakukan
penghukuman kepada Tebe. 15Dan Aku
akan mencurahkan murka-Ku ke atas
Sin, kekuatan Mesir. Dan Aku akan
melenyapkan kekayaan Tebe. 16Dan
Aku akan menaruh api di Mesir, Sin akan
sangat menderita, dan Tebe akan dibongkar, dan Memfis akan menjadi sengsara setiap hari. 17Orang-orang muda dari
Awen dan Pibeset akan rebah oleh pedang,
dan mereka akan menjadi tawanan.
18Di Tahpanhes hari akan menjadi gelap,
pada waktu Aku mematahkan kekuatan
Mesir di sana. Dan kesombongan atas
kekuatannya akan berakhir di dalamnya,
awan akan menutupinya, dan anak-anak
perempuannya akan menjadi tawanan.
19Dan Aku akan melakukan penghukuman pada Mesir, dan mereka akan mengetahui Akulah YAHWEH.”

Firaun Dikalahan
20Dan terjadilah pada tahun kesebelas, bulan pertama, pada tanggal tujuh
bulan itu, datanglah firman YAHWEH
kepadaku, yang mengatakan, 21“Hai anak
manusia, Aku telah mematahkan tangan
Firaun, raja Mesir. Dan lihatlah, tangannya tidak dibalut untuk kesembuhan,
untuk memasang pembalut yang mengikatnya, untuk membuat tangannya kuat
memegang pedang. 22Oleh karena itu,”
beginilah Tuhan YAHWEH berfirman,
“lihatlah, Aku akan melawan Firaun, raja
Mesir, dan akan mematahkan tangannya
yang kuat, dan yang sudah dipatahkan.
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Dan Aku akan menjatuhkan pedang
dari tangannya. 23Aku akan menyerakkan Mesir ke antara bangsa-bangsa,
dan akan menghamburkan mereka ke
negeri-negeri. 24Aku akan menguatkan lengan raja Babilon, dan menaruh
pedang-Ku di tangannya. Namun Aku
akan mematahkan lengan Firaun, dan
dia akan merintih seperti rintihan seorang
yang terluka di hadapannya. 25Namun
Aku akan menguatkan tangan raja
Babilon, dan tangan Firaun terkulai, dan
mereka akan mengetahui bahwa Akulah YAHWEH, ketika Aku menaruh
pedang-Ku pada tangan raja Babilon, dan
dia mengacungkannya melawan negeri
Mesir. 26Aku akan menyerakkan Mesir
ke antara bangsa-bangsa, dan menyerakkan mereka ke semua negeri. Dan
mereka akan mengetahui bahwa Akulah
YAHWEH.”
Mesir Dilambangkan dengan
Kejatuhan Ashur
Dan terjadilah, pada tahun ke
31
sebelas, bulan ketiga, pada tanggal
satu bulan itu, datanglah firman YAHWEH

kepadaku, yang mengatakan, 2“Hai anak
manusia, katakanlah kepada Firaun, raja
Mesir dan kepada rakyatnya:
Siapakah yang akan menyamai
engkau
dalam kebesaranmu?
3 Lihatlah, Ashur adalah pohon aras
di Libanon,
dengan cabang-cabangnya
yang indah
dan daunnya yang rimbun,
dan tumbuh tinggi;
dan puncaknya menjulang
sampai ke langit.
4 Air membuatnya besar,
dan laut membuatnya agung
bersama sungai-sungainya,
dia mengalir ke daerah perkebunan
sekitarnya,
dia menjulurkan saluran-saluran
airnya ke seluruh pohon di padang.
5 Oleh karena ketinggianya melebihi
semua pohon di padang,
dan ranting-rantingnya menjadi
bertambah banyak,
cabang-cabangnya menjadi panjang,
karena banyaknya air yang datang.
6 Semua burung di langit bersarang
di ranting-rantingnya,
dan di bawah cabang-cabangnya
segala binatang di padang
melahirkan anaknya;
dan di bawah naungannya
31:8= Kej. 2:9

berdiamlah semua bangsa besar.
Dan dia elok di dalam kebesarannya,
di dalam panjang
cabang-cabangnya.
Sebab akar-akarnya menjulur
pada air yang berlimpah.
8 Pohon-pohon aras dalam
taman Elohim tidak akan dapat
menandinginya,
pohon sanobar tidak akan dapat
menyamai ranting-rantingnya,
dan pohon berangan tidak dapat
menyamai cabang-cabangnya.
Setiap pohon di taman Elohim
tidak ada yang seperti dia dalam
keindahannya.
9 Aku telah membuatnya indah dengan
banyak cabangnya,
dan semua pohon di taman Eden
yang ada di taman Elohim,
iri dengannya.”
10Oleh karena itu beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman: “Sebab engkau
tumbuh tinggi, dan puncaknya menjulang
sampai ke langit, dan hatinya menjadi
sombong dalam ketinggiannya, 11demikianlah Aku telah memberikannya ke
tangan orang yang berkuasa di antara
bangsa-bangsa. Dia pasti akan berperkara dengannya; Aku telah mengusirnya karena kejahatannya. 12Dan orangorang asing dari bangsa-bangsa yang
menakutkan akan menghancurkannya,
dan meninggalkan dia. Cabang-cabangnya berjatuhan di atas gunung-gunung
dan di semua lembah, dan rantingrantingnya telah dipatahkan di semua
jurang negeri itu. Dan semua rakyat
di negeri itu telah pergi dari bawah
naungannya, dan telah meninggalkannya.
13Semua burung di langit akan hinggap
di atas reruntuhanya, dan di atas cabangcabangnya akan berdiam seluruh binatang padang, 14supaya semua pohon yang
tumbuh di air janganlah meninggikan
dirinya, dan jangan menjulurkan puncaknya sampai ke langit, dan janganlah
berdiri tegak di dalam kecongkakannya,
semua yang minum air. Sebab mereka
semuanya telah diserahkan ke dalam
maut, ke dasar bumi yang paling dalam,
di tengah-tengah anak-anak laki-laki
manusia yang turun ke liang kubur.
15Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman:
Pada waktu ia turun ke alam maut, Aku
menyebabkannya berkabung, dan Aku
menutup lautan, dan menahan sungaisungainya, dan banyak air tergenang. Aku
membuat gunung Libanon berkabung
atasnya, dan segala pohon di padang
menjadi layu karenanya. 16Aku membuat
7
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bangsa-bangsa gemetar mendengar bunyi
kejatuhannya, ketika aku melemparkannya ke alam maut dengan orang-orang
yang turun ke liang kubur. Dan semua
pohon di taman Eden akan merasa
terhibur di bagian bumi yang paling
bawah, pohon pilihan dan yang terbaik
dari Libanon, semua yang minum air.
17Mereka juga turun ke alam maut
bersama-sama dengannya, kepada orangorang yang terbunuh dengan pedang,
dan mereka yang kekuatannya berada
dalam bayang-bayang di tengah bangsabangsa itu. 18Dengan siapakah engkau
menjadi sama di dalam kemuliaan dan
kebesaran di antara pohon-pohon di
taman Eden? Namun engkau akan turun
dengan pohon-pohon di taman Eden ke
bagian yang paling bawah. Engkau akan
berbaring di tengah-tengah orang yang
tidak bersunat, yang mati terbunuh oleh
pedang. Ia adalah Firaun dengan semua
rakyat yang mengikutinya,” firman Tuhan
YAHWEH.
Peringatan bagi Firaun
Dan terjadilah pada tahun kedua
32
belas, bulan ke dua belas, pada
tanggal satu bulan itu, datanglah firman

YAHWEH kepadaku, yang mengatakan,
anak manusia, bawalah suatu
ratapan bagi Firaun, raja Mesir, dengan
mengatakan kepadanya:
Engkau diumpamakan
seperti singa muda
dari bangsa-bangsa,
bahkan engkau seperti buaya di laut.
Dan engkau menyemburkan air
di sungai-sungaimu,
dan menggelorakannya
dengan kakimu,
dan engkau mengeruhkan
sungai-sungai mereka.
3 Beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman:
Beginilah Aku akan menebarkan
jaring-Ku ke atasmu,
dengan sekumpulan rakyat
yang banyak,
dan mereka akan mengangkat
engkau di dalam pukat-Ku.
4 Kemudian Aku akan
menghempaskan engkau
di atas tanah,
Aku akan melemparkanmu
ke padang
dan Aku akan membuat burungburung di langit hinggap di atasmu,
dan dengan dagingmu
Aku akan memuaskan
2“Hai

917

binatang-binatang di seluruh bumi.
Aku akan menaruh dagingmu ke atas
gunung-gunung,
dan akan memenuhi lembahlembah dengan bangkaimu.
6 Aku juga akan memberi bumi
minum darahmu,
juga gunung-gunung dan alur-alur
sungai akan penuh dengan
darahmu.
7 Aku akan menutup langit
ketika Aku membinasakan engkau,
dan menggelapkan
bintang-bintang mereka,
Aku akan menutupi matahari
dengan awan,
dan bulan tidak akan memberikan
cahayanya.
8 Aku akan membuat gelap segala
benda yang bersinar di langit,
yang ada di atasmu,
dan Aku akan memberikan
kegelapan atas tanahmu,
demikianlah firman
Tuhan YAHWEH.
9Aku juga akan menggelisahkan hati
banyak bangsa, pada saat Aku membawa
orang-orangmu yang remuk di tengah
bangsa-bangsa, ke negeri-negeri yang
tidak engkau ketahui. 10Aku akan membuat banyak bangsa terkejut melihat
engkau, dan raja-rajanya akan menggigil
ketakutan melihat engkau, ketika Aku
mengayunkan pedang-Ku di hadapan
wajah mereka. Dan mereka akan gemetar
setiap saat, masing-masing demi hidupnya sendiri, pada hari kejatuhanmu.
11Karena itu, beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman :
Pedang raja Babilon akan datang
kepadamu.
12Oleh pedang para pahlawan
Aku akan membuat rakyatmu
berjatuhan,
oleh bangsa-bangsa yang
mengerikan, semua dari mereka.
Dan mereka akan menjarah
kebanggaan Mesir,
dan semua pengikutnya
yang banyak akan dibinasakan.
13Aku juga akan membinasakan
semua binatangnya
dari sungai-sungai besar;
dan kaki manusia tidak akan
mengeruhkannya lagi;
dan kaki-kaki binatang juga tidak
akan mengeruhkannya.
14Kemudian Aku akan menjernihkan
airnya,
dan menyebabkan sungai-sungai
mereka mengalir seperti minyak,
5

32:7= Yes. 13:10; Mat.24:29; Mrk. 13:24-25; Luk. 21:25; Why. 6:12-13, 8:12
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demikianlah firman
Tuhan YAHWEH.
15Ketika Aku membuat tanah Mesir
menjadi reruntuhan,
dan negeri itu akan dilenyapkan
dari kelimpahannya;
ketika Aku akan memukul semua
yang tinggal di dalamnya;
kemudian mereka
akan mengetahui
bahwa Akulah YAHWEH.
16Inilah ratapan itu, dan mereka meratapinya, anak-anak perempuan bangsabangsa meratapinya. Atas Mesir dan atas
seluruh rakyatnya yang banyak, mereka
akan meratapinya,” demikian firman
Tuhan YAHWEH.
17Dan terjadilah, pada tahun keduabelas, pada tanggal lima belas bulan itu,
datanglah firman YAHWEH kepadaku,
yang mengatakan, 18“Hai anak manusia,
mengeranglah atas rakyat Mesir, dan
bawalah turun, dia bersama anak-anak
perempuan bangsa-bangsa yang hebat, ke
dasar bumi yang paling bawah, bersama
dengan orang-orang yang telah turun ke
liang kubur. 19Siapakah yang lebih menyenangkan daripada engkau? Turunlah
dan berbaringlah dengan orang-orang
yang tidak bersunat. 20Mereka akan rebah
di tengah-tengah orang-orang yang mati
terbunuh oleh pedang. Ia telah diberikan
pada pedang itu, mereka membuangnya beserta rakyatnya yang banyak.
21Pemimpin-pemimpin yang perkasa itu
akan berbicara kepadanya dari tengahtengah alam maut; mereka pergi dengan
penolong-penolongnya; mereka, orangorang yang tidak bersunat itu, mati terbunuh oleh pedang. 22Di sana Ashur
dan seluruh sekutunya, di sekelilingnya adalah kuburan mereka; mereka
semua mati terbunuh, rebah oleh pedang,
23merekalah yang kuburannya telah
disediakan dalam dalam liang kubur,
dan rombongannya ada di sekeliling
kuburannya, mereka semua mati terbunuh, rebah oleh pedang, karena mereka
telah memberikan kengerian di dunia
orang hidup. 24Di sana Elam dan seluruh
rakyatnya di sekeliling kuburnya; mereka
semua mati terbunuh, rebah oleh pedang,
orang-orang tak bersunat yang turun ke
bagian bumi yang paling bawah; yang
telah memberikan kengeriannya di dunia
orang hidup. Namun mereka menanggung
aib mereka dengan orang-orang yang
turun ke liang kubur. 25 Di tengah-tengah
orang yang mati terbunuh, mereka telah
menaruh sebuah pembaringan baginya,
kubur-kuburnya ada di sekelilingnya,

mereka semua yang tidak bersunat,
terbunuh oleh pedang; walaupun mereka
telah memberikan kengerian di dunia
orang hidup, namun mereka telah membawa aib mereka dengan orang-orang
yang turun ke liang kubur, ia ditempatkan
di antara orang yang terbunuh. 26Di sana
Mesekh, Tubal dan seluruh rakyatnya
ada di sekeliling kuburannya. Mereka
semua yang tidak bersunat, mati terbunuh oleh pedang, karena mereka telah
memberikan kengerian di dunia orang
hidup; 27mereka tidak akan berbaring
dengan pahlawan-pahlawan tak bersunat
yang jatuh, yang telah turun ke alam maut
dengan senjata-senjata perangnya. Dan
mereka meletakkan pedang-pedangnya di
bawah kepala mereka, tetapi kesalahankesalahan mereka ada di atas tulangtulang mereka, walaupun kengerian yang
dahsyat ada di negeri orang hidup. 28Dan
engkau akan diremukkan di tengahtengah orang-orang tidak bersunat, dan
akan dibaringkan bersama-sama dengan
orang yang mati terbunuh oleh pedang.
29Di sana Edom, raja-rajanya dan
semua pemimpinnya, yang ditempatkan
di dalam keperkasaan orang-orang yang
terbunuh oleh pedang; mereka akan berbaring dengan orang-orang yang tidak
bersunat, dan dengan orang-orang yang
turun ke liang kubur. 30Merekalah penguasa-penguasa dari utara, semua dari
mereka dan semua orang Sidon, yang
telah turun dengan orang-orang yang
mati terbunuh dalam ketakutan mereka.
Mereka yang menjadi malu akan kekuatan mereka. Dan mereka tanpa sunat
berbaring dengan orang yang mati
terbunuh oleh pedang, dan mereka
menanggung aibnya dengan orang-orang
yang turun ke liang kubur. 31Firaun akan
melihat mereka, dan merasa terhibur
atas seluruh rakyatnya, yang mati terbunuh oleh pedang, Firaun beserta seluruh
tentaranya, firman Tuhan YAHWEH.
32Sebab Aku telah menaruh kengerian
di dunia orang hidup, tetapi dia akan
dibaringkan di antara orang yang tidak
bersunat, dan dengan orang-orang yang
mati terbunuh oleh pedang. Firaun dengan
seluruh rakyatnya, demikianlah firman
Tuhan YAHWEH.”
Yehezkiel sebagai Penjaga Israel
Dan firman YAHWEH datang
33
kepadaku, yang mengatakan, “Hai
anak manusia, berbicaralah kepada
2

anak-anak laki-laki dari bangsamu dan
engkau harus mengatakan kepada
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mereka: Ketika Aku mendatangkan
pedang atas suatu negeri, dan rakyat
negeri itu mengambil seseorang dari perbatasan mereka, dan menempatkan dia
sebagai penjaga bagi mereka; 3dan ketika
dia melihat pedang itu datang ke atas
negeri itu, lalu ia meniup sangkakala
dan mengingatkan bangsa itu, 4dan
siapa yang telah mendengar suara sangkakala itu, tetapi tidak mau diingatkan,
maka datanglah pedang itu dan menghabisinya, darahnya akan ada pada kepalanyay. 5Dia mendengarkan suara sangkakala itu tetapi tidak mau diperingatkan, darahnya ada pada dirinya sendiri.
Namun dia yang menerima peringatan,
dia akan menyelamatkan nyawanya.
6Namun jika penjaga itu melihat pedang
itu datang, dan dia tidak meniup sangkakala, dan umat itu tidak diingatkan, dan
pedang itu datang mengambil nyawa
salah seorang dari mereka, dia mati di
dalam kesalahannya. Namun Aku akan
menuntut darahnya dari tangan penjaga
itu.
7Dan engkau, hai anak manusia, Aku
telah menempatkan engkau sebagai
penjaga atas isi rumah Israel. Dan engkau
telah mendengarkan firman dari mulutKu, dan mengingatkan mereka demi Aku.
8Jika Aku berfirman kepada orang jahat:
Hai orang jahat, engkau pasti akan mati,
dan engkau tidak berkata apa-apa untuk
mengingatkan orang yang jahat itu dari
kelakuannya, orang jahat itu akan mati
di dalam kesalahannya, tetapi Aku akan
menuntut darahnya dari tanganmu.
9Namun engkau, jika engkau mengingatkan orang yang jahat itu dari kelakuannya supaya berbalik, tetapi dia tidak
berbalik dari kelakuannya, dia akan mati
di dalam kesalahannya. Namun engkau
telah menyelamatkan nyawamu.”
Pesan untuk Penjaga
10“Dan engkau, hai anak manusia,
katakanlah kepada isi rumah Israel,
beginilah engkau berbicara, dengan
mengatakan: Sesungguhnya pelanggaranpelanggaran kami dan dosa-dosa kami
ada pada kami, dan kami dibuat merana
di dalamnya, lalu bagaimanakah kami
dapat hidup? 11Katakanlah kepada
mereka, demi Aku yang hidup, beginilah
firman Tuhan YAHWEH: Aku tidak
berkenan atas kematian orang jahat,
kecuali orang jahat itu berbalik dari jalannya supaya dia dapat hidup. Berbaliklah!
Berbaliklah dari kelakuanmu yang jahat!
y darahnya
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Ya mengapa kamu harus mati, hai isi
rumah Israel?”
12Dan engkau, hai anak manusia,
katakanlah kepada anak-anak bangsamu
“Kebenaran orang yang benar tidak akan
menyelamatkannya pada hari pelanggarannya. Dan kejahatan orang jahat,
tidak menyebabkan dia jatuh karenanya,
pada hari dia berbalik dari kejahatannya. Dan orang benar, pada hari dia berbuat dosa, dia tidak dapat hidup olehnya.
13Walaupun Aku telah berfirman kepada
orang benar: Engkau pasti hidup, tetapi
jika dia mengandalkan kebenarannya
sendiri, dan melakukan kesalahan, segala
kebenarannya tidak akan diingat. Namun
dia akan mati karena kesalahannya yang
telah dia lakukan. 14Dan walaupun Aku
berfirman kepada orang jahat: Engkau
pasti akan mati, tetapi dia berbalik dari
dosanya dan melakukan keadilan dan
kebenaran, 15dan orang jahat itu mengembalikan hutang, ia membayar ganti
barang curian, dan dia berjalan dalam
peraturan kehidupan, tidak melakukan
kejahatan lagi, dia pasti hidup, ia tidak
akan mati. 16Semua dosa yang telah
dia lakukan tidak akan diingatkan lagi
kepadanya, karena dia telah melakukan
keadilan dan kebenaran, jadi, dia pasti
hidup.
17Namun anak-anak bangsamu mengatakan: Cara Tuhan tidak adil. Namun,
kelakuan merekalah yang tidak adil.
18Ketika orang benar berbalik dari kebenarannya, dan melakukan ketidakadilan, dia akan mati olehnya. 19Namun
jikalau seorang yang jahat berbalik dari
kejahatannya, dan melakukan keadilan
dan kebenaran, maka dia akan hidup
olehnya. 20Namun kamu mengatakan
tindakan Tuhan tidak adil. Aku akan
menghakimi kamu masing-masing
menurut kelakuannya, hai isi rumah
Israel.”
Penjelasan Kejatuhan Yerusalem

21Dan terjadilah pada tahun yang
keduabelas, dalam bulan kesepuluh, pada
tanggal kelima bulan itu, di tempat pembuangan kami, salah seorang yang terluput dari Yerusalem datang kepadaku
dan berkata, “Kota itu sudah dihempaskan.” 22Dan tangan YAHWEH ada padaku
pada sore hari sebelum orang yang
terluput itu datang. Dan Tuhan telah
membuka mulutku sampai dia datang
kepadaku pada pagi hari. Dan mulutku
terbuka, dan aku tidak bisu lagi.
(JGLT: his blood shall be on his own head; MT: hyhy wvarB wmD).

akan ada pada kepalanya
33:21= 2 Raj. 25:3-10; Yer. 39:2-8, 52:4-14
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23Dan datanglah firman YAHWEH
kepadaku, dengan mengatakan, 24“Hai
anak manusia, orang yang tinggal dalam
reruntuhan di tanah Israel itu sedang
berbicara, dengan mengatakan: Abraham
adalah seorang diri, dan dia memiliki
tanah ini, tetapi kita yang banyak, dan
tanah ini diberikan kepada kita sebagai
milik.
25Oleh karena itu katakanlah kepada
mereka, beginilah Tuhan YAHWEH berfirman: Kamu makan di atas darah itu,
dan kamu mengangkat matamu kepada
berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah. Dan apakah kamu akan
memiliki tanah ini? 26Kamu berdiri di atas
pedangmu dan kamu masing-masing
melakukan kekejian, dengan mencemari
istri sesamamu. Dan apakah kamu akan
tetap memiliki tanah ini? 27Katakanlah kepada mereka, beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman: Demi Aku yang
hidup, pastilah orang-orang yang tinggal
di reruntuhan itu akan mati oleh pedang,
dan yang ada di padang, akan Aku serahkan pada binatang buas sebagai makanan,
dan yang tinggal di kubu-kubu serta guagua akan mati oleh sampar. 28Sebab Aku
akan membuat kesunyian dan kengerian
pada tanah itu, dan kesombongan atas
kekuatannya akan berakhir. Dan tempattempat tinggi Israel akan menjadi sunyi,
dan tidak seorang pun yang melewatinya.
29Kemudian, mereka akan mengetahui
bahwa Akulah YAHWEH, ketika Aku
membuat kesunyian dan kengerian pada
tanah itu, karena semua kekejian yang
telah mereka lakukan.
30Dan engkau, hai anak manusia,
anak-anak dari bangsamu sedang berbicara tentang engkau di samping temboktembok dan di pintu-pintu rumah, dan
yang satu berkata kepada yang lainnya,
masing-masing berbicara kepada saudaranya: Datanglah dan dengarkanlah
apa yang YAHWEH katakan. 31Mereka
datang kepadamu seperti kerumunan
umat, dan mereka duduk di hadapanmu
sebagai umat-Ku; dan mereka mendengar
perkataanmu; tetapi mereka tidak akan
melakukannya. Mulut mereka penuh
dengan kata kasih, tetapi hati mereka
mengejar keuntungan yang tidak adil.
32Dan lihatlah, engkau bagi mereka
seperti nyanyian kasih dari orang yang
mempunyai suara merdu, dan yang
pandai memainkan kecapi, sehingga
mereka mendengarkan kata-katamu,
tetapi mereka tidak melakukannya.
33Jadi ketika datang _lihatlah, dia akan
datang_ maka mereka akan mengetahui

34:5= Bil. 27:17; 1 Raj. 22:17; Mat. 9:36; Mrk. 6:34

bahwa seorang nabi telah berada di
tengah-tengah mereka.”
Gembala Israel
Dan datanglah firman YAHWEH
34
kepadaku, yang mengatakan, “ Hai
anak manusia, bernubuatlah terhadap
2

gembala-gembala Israel. Bernubuatlah
dan engkau harus mengatakan kepada
mereka, kepada gembala-gembala itu:
Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman:
Celakalah gembala-gembala Israel yang
menggembalakan dirinya sendiri! Bukankah seharusnya para gembala adalah
yang menggembalakan kawanan domba?
3Kamu makan lemak, dan mengenakan
pada dirimu sendiri pakaian bulu domba;
kamu menyembelih yang gemuk, tetapi
kamu tidak menggembalakan dombadomba itu. 4Kamu tidak membuat yang
lemah menjadi kuat, dan kamu tidak
menyembuhkan yang sakit, dan kamu
tidak membalut yang terluka. Dan kamu
tidak membawa kembali yang tersesat,
dan kamu tidak mencari yang hilang,
tetapi kamu memerintah mereka dengan
kekerasan dan kekejaman. 5Mereka terserak karena kekurangan gembala, dan
mereka menjadi makanan bagi semua
binatang buas di padang, ketika mereka
terserak. 6Domba-domba-Ku tersesat
di gunung-gunung, di setiap bukit yang
tinggi. Dan domba-domba-Ku terserak di
seluruh permukaan bumi; dan tidak ada
seorang pun yang memperhatikan dan
mencarinya.”
7Oleh karena itu, hai para gembala,
dengarkanlah firman YAHWEH, 8“Demi
Aku yang hidup,” firman Tuhan YAHWEH,
“sesungguhnya oleh karena dombadomba-Ku menjadi mangsa, dan dombadomba-Ku menjadi makanan bagi semua
binatang buas di padang, karena tidak
memiliki seorang gembala, sebab gembala-gembala-Ku tidak memperhatikan
domba-domba-Ku, tetapi gembalagembala itu memberi makan diri mereka
sendiri, dan tidak memberi makan
domba-domba-Ku. 9Oleh karena itu, hai
para gembala, dengarkanlah firman
YAHWEH. 10Beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman: Lihatlah, Aku sendiri akan
melawan gembala-gembala itu, dan Aku
akan menuntut kembali domba-dombaKu dari tangan mereka, dan Aku akan
membuat mereka berhenti dari menggembalakan domba-domba itu. Dan
gembala-gembala itu tidak akan lagi
memberi makan dirinya sendiri, karena
Aku akan melepaskan domba-domba-Ku
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dari mulut mereka, dan domba-domba itu
tidak akan menjadi makanan mereka.”
Gembala yang Baik
11Sebab,

beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman, “Lihatlah, Aku sendiri akan
memperhatikan domba-domba-Ku dan
mencarinya. 12Seperti seorang gembala
yang mencari domba-dombanya pada
hari ketika dia ada di antara dombadomba yang terserak, demikianlah Aku
akan mencari domba-domba-Ku, dan
akan membebaskan mereka dari tempat
mereka diserakkan, pada hari berawan,
bahkan berawan gelap. 13Dan Aku akan
membawa mereka keluar dari tengah
bangsa-bangsa, dan mengumpulkan
mereka dari negeri-negeri, dan akan
membawa mereka ke tanahnya dan
menggembalakan mereka di atas gununggunung Israel, di lembah dan di semua
tempat kediaman negeri itu. 14Aku akan
menggembalakan mereka di padang
rumput yang subur, dan gunung-gunung
tinggi Israel akan menjadi tempat penggembalaan mereka; mereka akan berbaring di padang penggembalaan yang
baik, mereka akan makan di padang
rumput yang subur, di semua gunung Israel,
15Aku akan menggembalakan dombadomba-Ku, dan Aku akan membaringkan
mereka, firman Tuhan YAHWEH. 16Aku
akan mencari yang hilang, dan Aku akan
membawa pulang yang tersesat. Dan
Aku akan membalut yang terluka, dan
Aku akan menguatkan yang lemah.
Namun Aku akan menghancurkan yang
gemuk dan yang kuat. Aku akan menggembalakan mereka dengan keadilan.
17Dan kamu, domba-domba-Ku, beginilah
Tuhan YAHWEH berfirman: Lihatlah,
Akulah yang menghakimi antara domba
dengan domba, antara domba jantan dengan kambing jantan. 18Belum cukupkah
bagimu menghabiskan padang rumput
yang baik tetapi padang rumput yang lain
kamu telah menginjak-injaknya dengan
kakimu? Belum cukupkah kamu minum
air yang jernih tetapi yang tertinggal kamu
akan mengeruhkannya dengan kakimu?
19Dan domba-domba-Ku akan makan
rumput pada tempat yang sudah engkau
injak-injak dengan kakimu, dan minum
air keruh karena kakimu. 20Oleh karena
itu, beginilah Tuhan YAHWEH berfirman
kepada mereka: Lihatlah, Aku sendiri
akan menghakimi antara anak domba
yang gemuk dengan anak domba yang
kurus. 21Sebab, kamu telah mendorong
dengan pangkal lengan dan bahu, dan
34:23= Why. 7:17

34:24= Yeh. 37:24
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dengan tandukmu kamu telah menghalau
semua yang lemah sehingga kamu menyerakkan mereka ke luar; 22Tetapi Aku
akan menyelamatkan domba-domba-Ku
dan mereka tidak akan lagi menjadi
mangsa; dan Aku akan menghakimi
antara anak domba dengan anak domba.
23Aku akan meneguhkan seorang gembala atas mereka. Dan dia akan menggembalakan mereka. Hamba-Ku Daud,
ia akan menggembalakan mereka; dan
dia akan menjadi gembala bagi mereka.
24Dan Aku YAHWEH, akan menjadi
Elohim mereka, dan hamba-Ku Daud menjadi seorang raja di tengah-tengah mereka.
Aku, YAHWEH, telah mengatakannya.”
Perjanjian Damai
25“Dan Aku akan mengadakan perjanjian damai sejahtera dengan mereka,
dan Aku akan membuat binatangbinatang buas keluar dari tanah itu.
Dan mereka akan diam di padang gurun
dengan aman, dan tidur di hutan-hutan.
26Aku akan membuat mereka dan
tempat-tempat di sekitar bukit-Ku menjadi berkat. Dan aku akan menurunkan
hujan pada musimnya, hujan berkat akan
ada di sana. 27Pohon-pohon di ladang akan
menghasilkan buahnya, dan tanah itu
akan memberikan hasilnya. Dan mereka
akan hidup aman di tanah mereka, dan
mereka akan mengetahui bahwa Akulah
YAHWEH, ketika Aku mematahkan
gandar kuk mereka, dan menyelamatkan
mereka dari tangan orang-orang yang
memperbudak mereka. 28Dan mereka
tidak akan menjadi mangsa bangsabangsa lagi, dan binatang buas negeri itu
tidak akan memakan mereka, tetapi
mereka akan diam dengan aman, dan
tidak seorang pun akan menakuti mereka.
29Aku akan menaruh bagi mereka suatu
tanaman kemasyhuran; dan mereka tidak
akan lagi menjadi orang-orang yang dikumpulkan dalam kelaparan di tanah
itu. Dan tidak akan lagi menanggung aib
bangsa-bangsa. 30Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku, YAHWEH, Elohim
mereka, yang menyertai mereka, dan
merekalah umat-Ku, isi rumah Israel,
firman Tuhan YAHWEH. 31Dan kamu,
domba-domba-Ku, domba-domba gembalaan-Ku, kamulah manusia, dan Akulah
Elohimmu,” firman Tuhan YAHWEH.

Pesan bagi Edom
datanglah Firman YAHWEH
35Dan
kepadaku, yang mengatakan, “Hai
2
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anak manusia, arahkanlah wajahmu ke
gunung Seir, dan bernubuatlah terhadapnya. 3Dan engkau harus mengatakan
kepadanya: Beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman: Lihatlah, Akulah lawanmu,
hai gunung Seir, dan Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawan engkau,
dan Aku akan menjadikan engkau
reruntuhan dan kesunyian. 4Aku akan
menaruh kesunyian pada kota-kotamu,
dan engkau akan menjadi reruntuhan.
Dan engkau akan mengetahui bahwa
Akulah YAHWEH. 5Sebab, bagimu akan
ada permusuhan yang tiada akhir, dan
engkau akan menyerahkan bani Israel
kepada pemegang pedang pada waktu
kesengsaraan, pada akhir masa kejahatan.
6Oleh karena itu, demi Aku yang hidup,”
firman Tuhan YAHWEH, “sesungguhnya
Aku menentukan engkau untuk darah,
dan darah akan mengejar engkau. Apabila engkau tidak membenci darah, maka
darah akan mengejar engkau. 7Aku akan
menjadikan gunung Seir reruntuhan dan
kesunyian, dan akan melenyapkan dari
padanya orang yang melewatinya. 8Dan
Aku akan memenuhi gunung-gunungnya
dengan orang-orangnya yang terbunuh.
Di bukit-bukitmu, dan di lembah-lembahmu, dan di ngaraimu, orang-orang yang
terbunuh oleh pedang akan berjatuhan
di dalamnya. 9Aku akan menjadikanmu kesunyian selama-lamanya, dan kotakotamu tidak akan ditempati. Dan
engkau akan mengetahui bahwa Akulah
YAHWEH. 10Sebab engkau telah mengatakan: Kedua bangsa itu dan kedua negeri
itu akan menjadi milikku, dan kita akan
memilikinya _YAHWEH ada di sana_
11oleh karena itu, demi Aku yang hidup,
firman Tuhan YAHWEH: Aku akan
bertindak karena kemarahan dan kecemburuanmu yang telah engkau
lakukan karena kebencianmu terhadap
mereka; dan Aku akan dikenal di antara
mereka ketika Aku telah menghakimi
engkau. 12Dan engkau akan mengetahui
bahwa Akulah YAHWEH, Aku telah
mendengar segala penghinaanmu yang
telah engkau ucapkan terhadap gununggunung Israel dengan mengatakan:
Hancur! Mereka telah diserahkan kepada
kita sebagai makanan! 13Dan engkau
telah membesarkan diri dengan mulutmu
melawan Aku, dan memperbanyak katakatamu melawan Aku; Aku sudah mendengarnya. 14Beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman: Ketika seluruh bumi bersukacita, Aku akan menjadikan engkau
reruntuhan. 15Sebagaimana bersukacita
z bibir lidah (JGLT: the lip of the tongue; MT: !wvl tpv).

atas pusaka isi rumah Israel, karena
mereka telah menjadi reruntuhan, demikianlah Aku akan melakukannya terhadap engkau. Engkau akan menjadi
reruntuhan, hai gunung Seir dan seluruh
Edom, semuanya! Dan mereka akan
mengetahui bahwa Akulah YAHWEH.”
Pemulihan Israel
Dan engkau, hai anak manusia,
36
bernubuatlah terhadap gununggunung Israel dan engkau harus mengata-

kan, “Hai, gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman YAHWEH. 2Beginilah
Tuhan YAHWEH berfirman: Karena
musuh itu telah berkata terhadap engkau:
Hore! Tempat-tempat tinggi sejak dahulu
telah menjadi kepunyaan kita, 3oleh
karena itu bernubuatlah, dan engkau
harus mengatakan, beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman: Oleh karena, ya oleh
karena kesunyian dan kehancuranmu
dari segala penjuru, sehingga engkau
telah menjadi kepunyaan sisa bangsabangsa, dan engkau diletakkan di atas
bibir lidahz dan menjadi pergunjingan
bangsa-bangsa; 4maka, hai gununggunung Israel, dengarkanlah firman
Tuhan YAHWEH: Beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman pada gununggunung dan pada bukit-bukit, pada
ngarai dan pada lembah-lembah, pada
reruntuhan yang remuk, dan pada kotakota yang ditinggalkan, yang menjadi
mangsa dan ejekan bagi sisa bangsabangsa di sekitarnya.
5Oleh karena itu beginilah firman
Tuhan YAHWEH: Sungguh Aku telah
berfirman dalam api kecemburuan-Ku
terhadap sisa bangsa-bangsa, dan terhadap seluruh Edom, yang telah menentukan tanah-Ku sebagai miliknya sendiri
dengan segala kegembiraan hati dan
dengan umpatan jiwa, dengan maksud
membuka tanah itu sebagai mangsa.
6Oleh karena itu bernubuatlah mengenai
tanah Israel, dan engkau harus mengatakan pada gunung-gunung dan bukit-bukit,
pada ngarai, dan pada lembah-lembah.
Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman:
Lihatlah, Aku telah berfirman di dalam
kecemburuan-Ku dan di dalam amarahKu, karena engkau telah menanggung aib
bangsa-bangsa. 7Oleh karena itu beginilah
Tuhan YAHWEH berfirman: Aku telah
mengangkat tangan-Ku, sesungguhnya
bangsa-bangsa di sekitarmu, mereka
akan menanggung aibnya. 8Namun kamu,
gunung-gunung Israel, kamu akan me-

35:1-15= Yes. 34:5-17, 63:1-6; Yer. 49:7-22; Yeh. 25:12-14; Am.1:11-12; Obj. 1:14; Mal. 1:2-5

YEHEZKIEL 36

ngeluarkan cabang-cabangmu dan
menghasilkan buah-buahmu bagi umatKu Israel, karena mereka akan kembali
datang mendekat. 9Sebab, lihatlah, bagimulah Aku ada dan Aku akan kembali
kepadamu, dan kamu akan diolah dan
ditaburi. 10Aku akan melipatgandakan
manusia atasmu, seluruh isi rumah
Israel, semuanya. Maka kota-kota akan
didiami, dan reruntuhan-reruntuhan
akan dibangun. 11Aku akan melipatgandakan manusia atasmu, dan binatang,
dan mereka akan bertumbuh dan beranak cucu, dan Aku akan membuat kamu
tinggal seperti keadaanmu sebelumnya;
dan Aku akan berbuat lebih baik daripada permulaanmu. Dan kamu akan
mengetahui bahwa Akulah YAHWEH.
12Aku akan membuat manusia berjalan
di atasmu, umat-Ku Israel; dan mereka
akan memiliki kamu, dan kamu akan
menjadi milik pusaka bagi mereka, dan
tidak akan lagi yang membuat mereka
berduka.”
13Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman, “Karena mereka berkata kepadamu: Engkau seorang pelahap manusia dan
engkau telah merampas bangsamu, 14oleh
karena itu engkau tidak akan melahap
manusia lagi, dan engkau tidak akan
menyebabkan bangsa-bangsamu hancur,”
firman Tuhan YAHWEH. 15“Aku tidak
akan membiarkan engkau mendengar
aib bangsa-bangsa lebih lama lagi, dan
engkau tidak akan menanggung cela
bangsa-bangsa lebih lama lagi, dan
engkau tidak akan menyebabkan bangsabangsamu jatuh kembali,” firman Tuhan
YAHWEH.
16Dan datanglah firman YAHWEH
kepadaku, yang mengatakan, 17“Hai anak
manusia, ketika isi rumah Israel tinggal
di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan hidup dan perbuatan mereka,
seperti kenajisan seorang perempuan
yang sedang cemar kain, kelakuan mereka
ada di hadapan-Ku. 18Demikianlah Aku
mencurahkan murka-Ku ke atas mereka,
karena darah yang telah mereka curahkan
ke atas tanah itu, mereka menajiskannya
dengan berhala-berhala mereka. 19Dan
Aku menyerakkan mereka di antara
bangsa-bangsa, dan mereka dicerai-beraikan di antara semua negeri, sesuai dengan
hidup dan perbuatan mereka, Aku menghukum mereka. 20Dan ketika mereka
masuk ke bangsa-bangsa, tempat mereka
pergi ke sana, maka bangsa-bangsa itu
menajiskan nama kudus-Ku dengan
mengatakan kepada mereka, “Inilah umat
YAHWEH, dan mereka telah keluar
36:26-28= Yeh. 11:19-20
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dari tanah-Nya.” 21Namun Aku merasa
sayang akan nama kudus-Ku yang telah
isi rumah Israel najiskan di antara
bangsa-bangsa tempat mereka pergi ke
sana.
22Oleh karena itu katakanlah kepada isi rumah Israel, beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman, “Aku tidak bertindak untuk engkau, hai isi rumah Israel,
tetapi hanya demi nama kudus-Ku, yang
telah engkau najiskan di antara bangsabangsa, tempat engkau pergi ke sana.
23Aku akan menguduskan nama-Ku yang
besar yang telah dicemarkan di antara
bangsa-bangsa, yang telah engkau najiskan di tengah-tengah mereka. Dan
bangsa-bangsa itu akan mengetahui
bahwa Akulah YAHWEH, demikianlah
firman Tuhan YAHWEH, ketika Aku
dikuduskan di dalam engkau di depan
mata mereka. 24Sebab, Aku akan mengambilmu dari antara bangsa-bangsa itu,
dan mengumpulkan kamu dari semua
negeri, dan membawa kamu kembali
ke negerimu. 25Kemudian Aku akan
memercikkan air yang jernih atasmu,
dan kamu akan menjadi tahir, Aku
akan membersihkan kamu dari segala
kenajisanmu dan dari segala berhalamu.
26Aku juga akan memberikan kepadamu
hati yang baru, dan Aku akan menaruh
roh yang baru di dalam kamu. Dan Aku
akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu, dan Aku akan memberikan kepadamu hati daging. 27Aku akan menaruh
Roh-Ku di dalam kamu, dan akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanketetapan-Ku, dan engkau akan memelihara peraturan-peraturan-Ku, dan
melakukannya. 28Dan kamu akan tinggal
di negeri yang telah Aku berikan kepada
leluhurmu. Dan kamu akan menjadi
umat-Ku, dan Aku akan menjadi Elohim
bagimu. 29Aku juga akan melepaskan
engkau dari segala dosa kenajisanmu, dan
Aku akan menumbuhkan biji gandum
dan memperbanyaknya; dan Aku tidak
akan mendatangkan kelaparan ke atasmu.
30Aku akan memperbanyak buah pohonpohonanmu dan hasil ladangmu sehingga
engkau tidak akan lagi menanggung
cela karena bencana kelaparan di tengah
bangsa-bangsa. 31Kemudian engkau
akan teringat kembali dengan kelakuankelakuanmu yang jahat dan perbuatanperbuatanmu yang tidak baik, dan engkau
akan merasa jijik menurut pandanganmu
sendiri oleh karena kesalahan-kesalahan
dan kekejianmu. 32Aku tidak bertindak
demi engkau, demikianlah firman Tuhan
YAHWEH. Biarlah hal itu dimengerti
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olehmu. Merasa malulah engkau, dan terhina karena kelakuan-kelakuanmu, hai
isi rumah Israel.”
33Jadi, firman Tuhan YAHWEH,
“Pada hari Aku menahirkan engkau dari
segala kesalahanmu, Aku akan membuat kota-kota didiami kembali, dan
reruntuhan-reruntuhan akan dibangun
kembali. 34Tanah yang tandus akan
dikerjakan kembali supaya tidak menjadi
tandus di hadapan semua orang yang
melewatinya, 35sehingga mereka akan
mengatakan: Tanah ini yang semula
tandus sekarang telah menjadi seperti
taman Eden. Dan kota-kota yang runtuh,
sunyi sepi dan musnah menjadi kota
yang berkubu dan didiami kembali.
36Bangsa-bangsa yang tertinggal di
sekitarmu, akan mengetahui bahwa Aku,
YAHWEH, yang telah membangun
kembali tempat-tempat yang musnah,
dan menanami kembali tanah yang
tandus. Aku, YAHWEH, yang telah mengatakannya dan akan melakukannya.”
37Beginilah firman Tuhan YAHWEH,
“Namun dalam hal ini Aku akan dicari
oleh isi rumah Israel, untuk bertindak bagi
mereka, yaitu bahwa Aku akan memperbanyak jumlah mereka seperti lautan
manusia. 38Seperti domba-domba yang
kudus dan seperti domba-domba Yerusalem pada waktu perayaan yang
ditetapkan baginya, demikianlah kotakota yang telah sunyi akan dipenuhi
dengan lautan manusia; dan mereka akan
mengetahui bahwa Akulah YAHWEH.”
Lembah Tulang Kering
Tangan YAHWEH ada padaku, dan
37
membawaku dalam Roh YAHWEH,
dan menempatkan aku di tengah-tengah

sebuah lembah; dan lembah itu penuh
dengan tulang-tulang. 2Dan Dia membawaku berkeliling melewatinya. Dan
lihatlah, ada sesuatu yang sangat banyak
di permukaan lembah itu, dan tampaklah,
ada banyak tulang-tulang yang kering.
3Lalu Dia berfirman kepadaku, “Hai
anak manusia, apakah tulang-tulang ini
dapat hidup?” Dan Aku menjawab, “Ya
Tuhan YAHWEH, Engkau mengetahuinya.” 4Dan Dia berfirman kepadaku,
“Bernubuatlah pada tulang-tulang ini
dan engkau harus mengatakan kepada
mereka: Hai tulang-tulang yang kering,
dengarkanlah firman YAHWEH! 5Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman: Lihatlah,
Aku akan memberikan roh masuk ke
dalammu, dan engkau akan hidup. 6Aku
akan menaruh urat-urat padamu, dan
37:10= Why. 11:11

akan menumbuhkan daging padamu, dan
Aku akan membungkus engkau dengan
kulit, dan memberikan roh padamu, dan
engkau akan hidup, sehingga engkau akan
mengetahui bahwa Akulah YAHWEH.”
7Demikianlah aku bernubuat seperti
yang diperintahkan. Dan sementara aku
bernubuat, terdengar suara riuh. Dan
tampaklah, ada suatu guncangan. Dan
mendekatlah tulang-tulang itu, tulang
dengan tulang. 8Dan aku memerhatikan, dan lihatlah, urat-urat dan daging
tumbuh dan menyebar pada tulang-tulang
itu, dan kemudian kulit menutupinya
dari atas. Dan roh belum ada di dalamnya.
9Kemudian Dia berfirman kepadaku,
“Bernubuatlah pada roh; bernubuatlah,
hai anak manusia, dan engkau harus
mengatakan kepada roh itu,” firman
Tuhan YAHWEH, “datanglah dari keempat penjuru angin, ya Roh, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang
terbunuh itu supaya mereka dapat hidup.”
10Lalu aku bernubuat seperti yang telah
Dia perintahkan kepadaku dan roh itu
masuk ke dalam mereka. Dan mereka
hidup dan berdiri di atas kakinya, suatu
pasukan yang sangat besar.
11Kemudian Dia berfirman kepadaku,
“Hai anak manusia, tulang-tulang ini,
adalah seluruh isi rumah Israel. Lihatlah,
mereka berkata: Tulang-tulang kami
kering, dan pengharapan kami musnah,
kami sudah lenyap bagi diri kami sendiri.12Oleh karena itu bernubuatlah dan
engkau harus mengatakan kepada
mereka: Beginilah Tuhan YAHWEH
berfirman: Lihatlah, Aku akan membuka kubur-kuburmu dan mengeluarkan
engkau dari kubur-kuburmu, hai umatKu, dan akan membawa engkau ke tanah
Israel. 13Dan engkau akan mengetahui
bahwa Akulah YAHWEH, ketika Aku
membuka kubur-kuburmu, dan telah
mengeluarkan engkau dari kuburkuburmu, hai umat-Ku. 14Dan Aku akan
menaruh Roh-Ku di dalammu dan engkau
akan hidup, dan Aku akan menempatkan engkau di negerimu sendiri. Dan
engkau akan mengetahui bahwa Akulah
YAHWEH, telah mengatakan dan melakukannya,” firman YAHWEH.”
Penyatuan Israel dan Yehuda
15Dan datanglah firman YAHWEH
kepadaku, yang mengatakan, 16“Dan
engkau, hai anak manusia, ambillah
sepotong kayu dan tuliskanlah di atasnya:
Untuk Yehuda, dan sekutunya, bani Israel.
Kemudian ambillah sepotong kayu yang
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lain dan tuliskanlah di atasnya: Untuk menjadi suatu perjanjian kekal dengan
Yusuf, tongkat Efraim dan seluruh isi mereka. Dan Aku akan menempatkan
rumah Israel, sekutunya. 17Dan gabung- mereka dan melipatkgandakan mereka,
kanlah mereka satu dengan yang lainnya dan Aku akan menempatkan tempat
bagi dirimu sendiri, menjadi satu batang kudus-Ku di tengah-tengah mereka selamakayu. Dan mereka akan menjadi satu lamanya. 27Dan tabernakel-Ku akan ada
kesatuan di tanganmu. 18Dan ketika bersama mereka, dan Aku akan menjadi
anak-anak bangsamu akan berkata Elohim mereka, dan mereka akan menkepadamu: Tidakkah engkau menyata- jadi suatu umat bagi-Ku. 28Dan bangsakan kepada kami apa artinya ini bagimu? bangsa itu akan mengetahui bahwa Aku,
19Katakanlah kepada mereka, beginilah
YAHWEH menguduskan Israel, ketika
Tuhan YAHWEH berfirman: Lihatlah, tempat kudus-Ku berada di tengah-tengah
Aku akan mengambil batang kayu Yusuf mereka untuk selama-lamanya.”
yang ada di tangan Efraim, dan suku-suku
Pesan bagi Gog
Israel, sekutunya, dan Aku telah menempatkan mereka bersamanya, bersama
Dan datanglah firman YAHWEH
batang kayu Yehuda, dan telah menkepadaku, yang mengatakan, 2“Hai
jadikan mereka satu batang kayu, dan
mereka akan menjadi satu di tangan-Ku. anak manusia, arahkanlah wajahmu ter20Dan batang-batang kayu yang
hadap Gogb di tanah Magogc, raja agung
engkau tulisi di hadapan mata mereka dari Rosh, Mesekh, dan Tubal, dan
akan ada di tanganmu. 21Katakan- bernubuatlah terhadap dia. 3Dan engkau
lah kepada mereka, beginilah Tuhan harus mengatakan: Beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman: Lihatlah, Aku akan YAHWEH berfirman: Lihat, Akulah
mengambil orang-orang Israel dari antara lawanmu, hai Gog, raja agung dari Rosh,
bangsa-bangsa tempat mereka pergi ke Mesekh dan Tubal. 4Aku akan memsana, dan Aku akan mengumpulkan balikkan punggungmu dan memasang
mereka dari segala penjuru, dan akan pengait pada rahangmu, dan Aku akan
membawa mereka ke tanah mereka membawa engkau dan semua pasukansendiri. 22Aku akan membuat mereka mu ke luar, pasukan berkuda, mereka
menjadi satu bangsa di tanah itu, di atas semua berpakaian lengkap, kumpulan
gunung-gunung Israel, dan satu raja men- orang banyak dengan perisai besar dan
jadi raja mereka semua. Dan mereka kecil, mereka semua yang memegang
tidak akan lagi menjadi dua bangsa, dan pedang. 5Orang Persia, Etiopia, dan Libia
mereka tidak akan lagi terbagi men- bersama mereka, mereka semua dengan
jadi dua kerajaan. 23Dan mereka tidak perisai dan ketopong. 6Gomer dan seluruh
akan dinajiskan lagi dengan berhala- pasukannya, isi rumah Togarma dari
berhala mereka atau ilah-ilah mereka sebelah utara dan semua pasukannya,
yang menjijikkan, ataupun dengan segala banyak bangsa ada bersamamu. 7Berpelanggaran mereka. Namun Aku akan siaplah! Ya, persiapkanlah dirimu senmelepaskan mereka keluar dari segala diri, engkau dan seluruh kumpulanmu
tempat tinggal mereka, yang di dalamnya yang telah dikumpulkan kepadamu;
mereka telah melakukan dosa; dan Aku dan engkau akan menjadi penjaga bagi
akan menahirkan mereka. Dan mereka mereka! 8Sesudah berhari-hari engkau
akan dikunjungi. Dan sesudah bertahunakan menjadi suatu umat bagi-Ku.
24Dan hamba-Ku Daud akan mentahun, engkau akan masuk ke sebuah
jadi raja mereka. Dan di sana ada satu negeri yang telah berbalik dari pedang itu,
gembala bagi semuanya. Dan mereka yang dikumpulkan dari banyak bangsa
akan berjalan dalam peraturan-peraturan- di atas gunung Israel yang telah lama
Ku, dan menjaga ketetapan-ketetapan- menjadi reruntuhan, tetapi dia telah diKu dengan setia. 25Dan mereka akan bawa keluar dari tengah bangsa-bangsa
tinggal di tanah yang telah Aku berikan dan mereka semua akan tinggal dengan
kepada hamba-Ku, Yakub, tempat para aman. 9Engkau akan muncul, engkau
leluhurmu tinggal di dalamnya. Mereka akan datang seperti sebuah angin badai,
dan anak-anaknya akan tinggal di sana engkau akan seperti awan menutupi
untuk selamanya. Dan hamba-Ku Daud negeri itu, engkau dan seluruh pasukanmu
akan menjadi raja bagi mereka selama- dan banyak bangsa bersama engkau.”
10Beginilah Tuhan YAHWEH berlamanya. 26Aku akan mengadakan perjanjian damaia dengan mereka; itu akan firman, “Akan terjadi pada hari itu,
a perjanjian damai (JGLT: covenant of peace; MT: ~wlv tyrB).
b Gog (JGLT: Gog MT: gwG).
c Magog (JGLT: Magog MT: gwgM).
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perkataan-perkataan akan timbul dari
dalam hatimu, dan engkau merancang
suatu rancangan yang jahat. 11Engkau
akan mengatakan: Aku akan pergi ke
negeri tanpa benteng, aku akan pergi
kepada mereka yang merasa tenang, yang
hidup dengan aman, mereka semua hidup
tanpa tembok, dan tidak ada palang atau
gerbang bagi mereka; 12untuk menjarah
jarahan dan menerkam mangsa, untuk
mengembalikan tanganmu ke reruntuhan
yang telah didiami, dan terhadap orangorang yang telah berkumpul dari bangsabangsa, yang telah mempunyai ternak
dan harta benda, yang tinggal di tengahtengah negeri. 13Sheba dan Dedan dan
pedagang-pedagang Tarsis, dengan seluruh singa mudanya, akan berkata
kepadamu: Apakah engkau telah datang
untuk merampas barang jarahan? Apakah engkau mengumpulkan sekutumu
untuk mencuri barang berharga, untuk
mengangkut perak dan emas, untuk
melarikan binatang ternak dan harta
benda dan untuk menjarah jarahan yang
banyak? 14Oleh karena itu bernubuatlah,
hai anak manusia, dan engkau harus
mengatakan kepada Gog: Beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman: Tidakkah engkau
mengetahui bahwa pada hari itu umatKu Israel diam dengan aman? 15Engkau
akan datang dari tempatmu di sebelah
utara, engkau dan dengan banyak bangsa
besertamu, semua yang menunggang
kuda, suatu kumpulan yang besar, dan
suatu pasukan yang kuat. 16Engkau akan
datang atas umat-Ku Israel seperti segumpal awan, menutupi negeri itu. Dan
akan terjadi pada hari-hari terakhir, Aku
akan membawa engkau ke atas tanahKu, supaya bangsa-bangsa mengenal Aku,
ketika Aku dikuduskan melalui engkau
di depan mata mereka, hai Gog. 17Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman: Apakah
engkau orang yang telah Aku katakan
pada waktu dahulu dengan perantaraan
hamba-hamba-Ku, para nabi Israel,
yang tahun demi tahun bernubuat pada
hari-hari itu, untuk membawa engkau
kepada mereka? 18Dan akan terjadi pada
waktu itu, ketika Gog datang melawan
tanah Israel,” firman Tuhan YAHWEH,
“amarah-Ku akan tampak di wajah-Ku.
19Dan dalam kecemburuan-Ku, di dalam
api murka-Ku, Aku telah berfirman:
Sesungguhnya, pada hari itu akan terjadi
gempa bumi yang besar di sana, di tanah
Israel. 20Dan ikan-ikan di laut, dan burungburung di langit, dan binatang-binatang
di hutan, dan segala binatang melata yang
merayap di bumi, dan semua manusia di
39:17-20= Why. 19:17-18

permukaan bumi akan gemetar terhadap
wajah-Ku. Dan gunung-gunung akan
runtuh, dan lereng-lereng akan longsor,
dan setiap tembok akan runtuh ke tanah.
21Dan Aku akan memanggil sebilah pedang melawannya di atas semua gunungKu,” demikianlah firman Tuhan YAHWEH,
“dan pedang tiap-tiap orang akan melawan saudaranya. 22Dan Aku akan
menghukumnya dengan tulah dan
darah, dan hujan yang lebat, dan hujan
batu. Aku akan menurunkan hujan
api dan belerang atasnya, dan ke atas
pasukan-pasukannya, dan ke atas banyak bangsa yang bersamanya. 23Dan
Aku akan meninggikan diri-Ku sendiri
dan menguduskan diri-Ku. Dan Aku akan
dikenal di depan mata banyak bangsa,
dan mereka akan mengetahui bahwa
Akulah YAHWEH.”
Pembantaian Tentara Gog
“Dan engkau, hai anak manusia,
39
bernubuatlah terhadap Gog dan
engkau harus mengatakan: Beginilah

Tuhan YAHWEH berfirman: Lihat, Aku
akan melawanmu, hai Gog, raja agung
Rosh, Mesekh dan Tubal! 2Dan Aku akan
membawa engkau kembali dan menuntunmu. Dan Aku akan membawa
engkau naik dari sebelah utara dan akan
membawa engkau ke gunung-gunung
Israel. 3Aku akan memukul busurmu
lepas dari tangan kirimu, dan Aku akan
membuat anak-anak panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. 4Engkau
akan rebah di atas gunung-gunung
Israel, engkau dan seluruh pasukanmu,
dan orang-orang yang ada bersamamu.
Aku telah memberikan engkau sebagai
makanan bagi burung pemangsa dari
segala jenis yang bersayap, dan binatangbinatang buas di padang. 5Engkau akan
jatuh di permukaan padang, karena Aku
sudah mengatakannya, firman Tuhan
YAHWEH. 6Aku akan mengirimkan api
ke atas Magog dan ke atas orang-orang
yang tinggal dengan aman di pesisir. Dan
mereka akan mengetahui bahwa Akulah
YAHWEH.
7Aku akan memperkenalkan nama
kudus-Ku di tengah-tengah umat-Ku
Israel. Dan Aku tidak akan membiarkan
nama kudus-Ku dicemarkan lagi. Dan
bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa
Akulah YAHWEH, Yang Mahakudus
ada di Israel. 8Lihatlah yang datang! Dan,
hal itu telah terjadi,” firman Tuhan
YAHWEH. “Itulah masa yang telah Aku
katakan. 9Dan orang-orang yang tinggal
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di kota-kota Israel akan keluar, dan akan
menyalakan api serta membakar semua
senjata itu, bahkan perisai kecil dan
besar, busur dan anak panahnya, tongkat
pemukul dan tombak. Dan mereka akan
membakarnya dengan api selama tujuh
tahun. 10Dan mereka tidak akan mengambil kayu dari padang, dan tidak akan
menebang pohon-pohon di hutan; karena
mereka akan membakar senjata-senjata
itu dengan api. Dan mereka akan menjarah orang-orang yang menjarah mereka,
dan merampok orang-orang yang merampok mereka, firman Tuhan YAHWEH.
11Pada hari itu Aku akan memberikan
kepada Gog suatu tempat di sana, sebuah
kuburan di Israel, yakni lembah penyeberangan bagi orang-orang yang melewatinya, di sebelah timur laut. Dan
kuburan itu menghalangi orang yang
menyeberang. Dan mereka akan menguburkan Gog di sana dan semua kelompoknya, dan tempat itu akan disebut lembah
Hamon-Gog. 12Dan isi rumah Israel akan
menguburkan mereka, selama tujuh
bulan, dengan maksud untuk menahirkan negeri itu. 13Dan seluruh penduduk
negeri itu akan menguburnya, dan hal
itu akan menjadi kenamaan bagi mereka,
ketika Aku dimuliakan,” firman Tuhan
YAHWEH. 14“Mereka akan memisahkan orang-orang yang terus-menerus
menjelajahi negeri itu untuk menguburkan orang-orang yang bergelimpangan
di atas permukaan tanah itu, dengan
maksud untuk menahirkannya. Pada
akhir bulan ketujuh, mereka akan mencarinya. 15Sementara mereka menyeberangi, mereka yang menyeberangi
tanah itu, dan seseorang yang melihat
sepotong tulang, maka dia akan membuat tiang di sampingnya, sampai tukangtukang kubur menguburkannya di lembah
Hamon-Gog. 16Dan juga nama kota itu
Hamon. Dan mereka akan menahirkan
tanah itu.
17Dan engkau, hai anak manusia,
beginilah Tuhan YAHWEH berfirman:
Katakanlah kepada burung dari segala
jenis yang bersayap dan segala binatang
buas di padang: Berkumpullah dan
datanglah, berhimpunlah kamu dari
segala penjur pada perjamuan kurban
yang Kuadakan bagi kamu, yaitu suatu
perjamuan kurban yang besar di atas
gunung-gunung Israel, sehingga engkau
dapat makan daging dan minum darah.
18Engkau akan makan daging orang yang
kuat dan minum darah raja-raja bumi,
domba jantan, anak domba, kambing
jantan, dan lembu, semua ternak yang

927

gemuk dari Basan. 19Engkau akan makan
lemak sampai kenyang; dan minum
darah sampai mabuk, dari kurban-Ku
yang telah Aku kurbankan bagimu. 20Dan
engkau akan menjadi kenyang di mejaKu, beserta kuda-kuda dan kereta-kereta
perang, dan orang-orang yang kuat, dan
semua prajurit perang, firman Tuhan
YAHWEH. 21Dan Aku akan menaruh
kemuliaan-Ku di antara bangsa-bangsa,
dan semua bangsa akan melihat penghakiman-Ku yang telah Aku lakukan,
dan tangan-Ku yang telah Aku taruh di
atas mereka. 22Demikianlah isi rumah
Israel akan mengetahui bahwa Akulah
YAHWEH, Elohim mereka, mulai hari
itu dan seterusnya. 23Dan bangsa-bangsa
akan mengetahui bahwa isi rumah Israel
menjadi orang buangan karena kesalahan
mereka sendiri, karena mereka telah
mengkhianati Aku sehingga Aku menyembunyikan wajah-Ku terhadap
mereka dan menyerahkan mereka ke
dalam tangan musuh-musuhnya. Dan
mereka semua jatuh oleh pedang, mereka
semua. 24Sesuai dengan kenajisan
dan dengan dosa-dosa mereka, Aku
telah bertindak kepada mereka, dan
menyembunyikan wajah-Ku terhadap
mereka.”
Pemulihan Umat Elohim
25Oleh karena itu beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman: “Sekarang Aku
akan memulihkan ketertawanan Yakub,
dan akan berkemurahan hati kepada
semua isi rumah Israel, dan akan menjadi
cemburu bagi kekudusan nama-Ku. 26Dan
mereka sudah menanggung aib mereka
dan segala ketidaksetiaan yang telah
mereka lakukan terhadap Aku, ketika
mereka tinggal di tanah mereka dengan
aman, dan tidak ada apa pun yang menakutkan. 27Pada saat Aku telah mengembalikan mereka dari bangsa-bangsa, dan
mengumpulkan mereka keluar dari tangan musuh-musuh mereka, dan Aku dikuduskan di dalam mereka di depan mata
banyak bangsa; 28kemudian mereka akan
mengetahui bahwa Akulah YAHWEH,
Elohim mereka, yang telah membuang
mereka ke antara bangsa-bangsa. Namun
Aku telah mengumpulkan mereka kembali ke tanah mereka, dan Aku tidak meninggalkan seorang pun dari mereka di
sana. 29Dan Aku tidak akan lagi menyembunyikan wajah-Ku terhadap mereka,
karena Aku telah mencurahkan Roh-Ku
ke atas isi rumah Israel,” firman Tuhan
YAHWEH.
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Bait Suci yang Baru
Pada tahun keduapuluh lima
40
sesudah pembuangan kami, pada
permulaan tahun, pada tanggal sepuluh

bulan itu, pada tahun keempat belas
sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari
yang sama itu tangan YAHWEH ada di
atasku, dan membawaku ke sana. 2Di
dalam penglihatan-penglihatan dari
Elohim, Dia membawaku ke tanah Israel,
dan menempatkan aku di sebuah gunung
yang sangat tinggi. Di atasnya ada sesuatu
yang menyerupai bentuk sebuah kota di
selatan. 3Dia membawaku ke sana. Dan
lihatlah, ada orang yang rupanya seperti
rupa batu ambar, di tangannya ada
benang lenan dan sebatang tongkat
pengukur, dan dia berdiri di gerbang.
4Dan orang itu berbicara kepadaku, “Hai
anak manusia, lihatlah dengan matamu, dengarkanlah dengan telingamu dan
tetapkanlah hatimu atas semua yang
telah Aku tunjukkan kepadamu. Sebab
untuk menunjukkan kepadamulah
engkau dibawa ke sini. Beritahukanlah
kepada seluruh isi rumah Israel mengenai
segala sesuatu yang engkau lihat.”
Gerbang Timur
5Dan lihatlah, ada sebuah tembok
pada bagian luar di sekeliling bait itu,
dan di tangan orang itu terdapat sebuah
tongkat pengukur yang panjangnya enam
hasta, hasta ini sama dengan satu hasta
dan satu jengkal. Lalu ia mengukur
tembok itu, tebalnya satu tongkat dan
tingginya satu tongkat. 6Kemudian dia
sampai ke gerbang yang menghadap ke
timur, ia naik melalui anak tangganya
dan mengukur ambang gerbang, satu
tongkat lebarnya, dan terhadap satu
ambang gerbang, satu tongkat lebarnya. 7Dan sebuah kamar, satu tongkat
panjangnya dan satu tongkat lebarnya,
dan antara kamar-kamar itu ada lima
hasta. Dan ambang pintu gerbang di
samping serambi, yang ada di sebelah
dalam gerbang, satu tongkat. 8Dan dia
mengukur serambi yang ada di sebelah
dalam gerbang, satu tongkat. 9Kemudian
dia mengukur serambi gerbang itu,
delapan hasta, dan tiang-tiangnya, dua
hasta, juga serambi yang ada di sebelah
dalam gerbang. 10Dan kamar-kamar
gerbang sebelah timur itu ada tiga dari
sini dan tiga dari sana, satu ukuran untuk
ketiganya dan satu ukuran untuk pilarpilar itu, dari sini dan dari sana. 11Dan
dia mengukur lubang gerbang kamar itu,

40:2= Why. 21:10

40:3= Why. 11:1, 21, 24

lebarnya sepuluh hasta, dan panjangnya
tiga belas hasta. 12Dan sekat di depan
kamar-kamar itu, satu hasta, dan sekat
dari sini satu hasta. Dan kamar itu enam
hasta dari sini, dan enam hasta dari sana.
13Dia mengukur gerbang kamar itu dari
atap ke atap, dua puluh lima hasta lebarnya, dari pintu ke pintu. 14Ia juga membuat tiang-tiangnya, enam puluh hasta,
bahkan sampai ke tiang di pelataran, dari
sekeliling gerbang itu.15Dan di depan jalan
masuk gerbang, ke depan serambi dari
gerbang dalam, lima puluh hasta. 16Dan
jendela-jendela yang berkisi ada pada
kamar-kamar itu, dan pilar-pilar bagian
dalam gerbang dan sekelilingnya; juga
pada serambi-serambi dan jendelajendela. Dan pada tiang-tiang ada pohon
palem.
Pelataran Bagian Luar
17Dan dia membawaku ke bagian luar

pelataran. Dan tampaklah, kamar-kamar
dan sebuah lantai batu yang dibuat di sekeliling pelataran itu. Tiga puluh kamar
ada di atas lantai batu itu. 18Lantai batu
yang ada di samping gerbang-gerbang
panjangnya sama dengan gerbang-gerbang
lantai batu yang ada di bawah. 19Lalu ia
mengukur lebar pelataran itu dari depan
gerbang bawah sampai ke sebelah luar
gerbang dalam; ada seratus hasta panjangnya ke arah timur dan ke arah utara.
Gerbang Utara
20Dan gerbang yang menghadap jalan
ke luar pelataran sebelah utara, dia mengukur panjang dan lebarnya. 21Dan ada tiga
kamar dari satu sisi, dan tiga kamar dari
sisi yang lain. Pilar-pilar serta serambiserambinya seukuran dengan yang pertama, panjangnya lima puluh hasta, dan
lebarnya dua puluh lima hasta. 22Jendelajendelanya, serambi-serambinya dan
pohon-pohon palemnya seukuran dengan
gerbang yang menghadap jalan sebelah
timur. Mereka dapat naik ke sana melalui
tujuh anak tangga; dan serambi-serambinya ada di depannya. 23Dan gerbang pelataran bagian dalam di hadapan gerbang
yang ke arah utara dan yang ke arah timur.
Dan dia mengukur dari gerbang ke
gerbang, seratus hasta.

Gerbang Selatan
24Dan dia memimpinku menuju
jalan ke selatan. Dan tampaklah, ada
sebuah gerbang ke arah selatan! Dan dia

40:5-42:20= 1 Raj. 6:1-38; 2 Taw. 3:1-9
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mengukur pilar-pilarnya dan serambiserambinya, sesuai dengan ukuran tersebut. 25Dan jendela-jendela yang ada
di dalamnya, dan serambi-serambi yang
di sekelilingnya, seperti jendela-jendela
sekelilingnya, lima puluh hasta panjangnya, dan dua puluh lima hasta lebarnya. 26Dan ada tujuh anak tangga untuk
naik ke sana, dan serambi-serambi ada
di hadapannya. Dan pohon-pohon palem
ada padanya, satu batang di sebelah sini
dan satu batang di sebelah sana, pada
pilar-pilar itu. 27Dan sebuah gerbang ada
di bagian dalam pelataran menghadap
selatan. Dan dia mengukur dari gerbang
ke gerbang di bagian selatan, seratus
hasta.
Gerbang Masuk Pelataran
28Dan dia membawaku ke pelataran
bagian dalam melalui gerbang selatan.
Dan dia mengukur gerbang selatan itu,
dengan ukuran-ukuran ini. 29Dan kamarkamar, serta pilar-pilar, dan serambiserambinya seperti tiga ukuran. Dan
jendela-jendelanya, serambi-serambi sekelilingnya, lima puluh hasta panjangnya,
dan dua puluh lima hasta lebarnya. Di
sekeliling gerbang itu dan pada gerbang
serambinya ada jendela-jendela yang
panjangnya lima puluh hasta dan lebarnya dua puluh lima hasta. 30Dan serambiserambi sekelilingnya ada dua puluh lima
hasta panjangnya, dan lima hasta lebarnya. 31Dan serambi-serambinya menghadap ke pelataran sebelah luar; dan
tiga pohon palem pada pilar-pilarnya.
Dan tangganya memiliki delapan anak
tangga.
32Ia membawaku ke bagian dalam
pelataran sebelah timur. Dan dia mengukur gerbangnya dengan ukuran-ukuran
ini. 33Dan kamar-kamarnya, dan pilarpilarnya, serta serambi-serambinya
seperti ukuran-ukuran ini. Dan jendelajendela ada padanya, dan serambiserambi sekelilingnya ada lima puluh
hasta panjangnya dan dua puluh lima
hasta lebarnya. 34Serambi-serambinya
mengahadap bagian luar pelataran.
Dan pohon-pohon palem pada kedua sisi
pilar-pilar itu. Dan tangganya memiliki
delapan anak tangga.
35Dan dia membawaku ke gerbang
sebelah utara, lalu ia mengukurnya
dengan ukuran-ukuran ini,36kamarkamarnya, pilar-pilarnya dan serambiserambinya. Dan jendela-jendela ada di
sekelilingnya. Lima puluh hasta panjangnya dan dua puluh lima hasta lebarnya.
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37Pilar-pilarnya

mengarah ke bagian
luar pelataran. Dan pohon-pohon palem
ada pada kedua sisi pilar-pilarnya; dan
tangganya mempunyai delapan anak
tangga.
Ruang Persiapan
Persembahan Bakaran

38Dan ruang serta pintunya ada dekat
pilar-pilar gerbang, mereka mencuci persembahan bakaran di sana.
39Dan di serambi pada gerbang itu
ada dua buah meja di sebelah sini, dan
dua meja ada di sebelah sana, yakni
tempat untuk menyembelih persembahan bakaran, persembahan penghapus
dosa, dan persembahan penghapus salah.
40Pada sisi bagian luar, yang menghadap
ke gerbang sebelah utara, di sana terdapat
dua buah meja.Dan pada sisi lain serambi
gerbang itu ada dua meja. 41Empat meja
di sebelah sini, dan empat meja di sebelah
sana, di dekat gerbang itu, delapan meja;
mereka menyembelih kurban di atasnya.
42Dan empat meja untuk persembahan
bakaran dari batu pahat, satu setengah
hasta panjangnya, satu setengah hasta
lebarnya dan satu hasta tingginya.
Mereka juga menaruh di atasnya alatalat untuk menyembelih kurban bakaran
dan kurban sembelihan.
43Dan kait-kait yang panjangnya
satu jengkal diikatkan di sekeliling
ruangan itu, dan di atas meja itu ada
daging kurban.

Ruang bagi Para Imam
44Dan

dari luar ke bagian dalam
pelataran, di dalamnya ada ruang para
penyanyi, yang ada di sisi gerbang sebelah
utara. Dan mukanya menghadap ke
selatan, salah satu sisi gerbang sebelah
timur menghadap ke utara. 45Dia berkata kepadaku, “Ruang yang menghadap
ke selatan itu untuk imam-imam yang
menjaga keamanan bait itu. 46Dan ruang
yang menghadap ke utara untuk imamimam, imam yang menjaga keamanan
mezbah. Mereka adalah anak-anak
Zadok dari keturunan Lewi, yang datang
mendekat kepada YAHWEH, untuk melayani-Nya.”
Pelataran dan Bait Suci
47Kemudian dia mengukur pelataran

itu seratus hasta panjangnya dan seratus
hasta lebarnya, sebuah persegi. Panjangnya seratus hasta dan lebarnya seratus

930

YEHEZKIEL 40, 41

hasta dan mezbahnya ada di depan bait
itu.
48Dan dia membawaku ke serambi
bait itu, dan mengukur tiap-tiap pilar
pada serambi itu, lima hasta dari sebelah
sini, dan lima hasta dari sebelah sana.
Dan lebar gerbangnya tiga hasta dari
sini, dan tiga hasta dari sana. 49Panjang
serambi itu dua puluh hasta, dan lebarnya
sebelas hasta, mereka dapat naik ke
tempat itu dengan tangga. Dan tiang-tiang
penyangga itu ada di sebelah pilar-pilar,
satu di sebelah sini, dan satu di sebelah
sana.
Kemudian dia membawaku ke bait
41
suci untuk mengukur pilar-pilar itu,
enam hasta lebarnya dari sini, dan enam

hasta lebarnya dari sana, yang merupakan lebarnya tabernakel. 2Dan pintu itu
ada sepuluh hasta lebarnya. Dan lima
hasta sisi sebelah sini, dan lima hasta
sisi sebelah sana. Dan dia mengukur
panjangnya, empat puluh hasta, dan
lebarnya dua puluh hasta. 3Lalu, ia masuk
ke bagian dalam dan mengukur pilarpilar pintunya, dua hasta. Dan pintunya
enam hasta; dan lebar dinding samping
pintunya ada tujuh hasta. 4Dan dia mengukur panjangnya, dua puluh hasta dan
lebarnya dua puluh hasta juga, menghadap ke bait suci itu. Dan dia berkata
kepadaku: “Inilah tempat mahakudus.”
5Kemudian dia mengukur dinding
bait itu, enam hasta, dan lebar tiap-tiap
sisi ruang empat hasta, sekeliling bait itu.
6Dan kamar-kamar tambahan itu ada
tiga tingkat, satu di atas yang lain, dan
setiap tingkat ada tiga puluh kamar. Dan
pada sekeliling dinding bait itu ada cerukceruk untuk mengokohkan kamar-kamar
tambahan itu, karena kamar-kamar itu
tidak menempel pada dinding bait itu.
7Dan kamar-kamar itu semakin ke atas
semakin besar, dari tingkat yang pertama
sampai tingkat ketiga, sesuai dengan
bertambah besarnya penopang teras di
sekeliling bait itu pada tiap tingkat. Di
sana ada sebuah tangga sehingga orang
dapat naik ke atas dari tingkat bawah
ke lantai teratas dengan melalui lantai
tengah. 8Aku juga melihat bahwa alas
bait itu lebih tinggi dari sekelilingnya, dan
dasar dari kamar-kamar tambahan itu
berukuran satu tongkat penuh yaitu enam
hasta tingginya. 9Tebal dinding yang ada
di sebelah luar kamar tambahan adalah
lima hasta, dan luas bagian dasar bait
yang dibiarkan kosong adalah lima
hasta. 10Dan di antara dasar bangunan
itu dengan kamar-kamarnya, jaraknya

dua puluh hasta sekeliling bangunan itu.
11Dan pintu-pintu kamar tambahan
yang menghadap ke luar, satu pintu
menghadap ke utara, dan satu pintu lainnya menghadap ke selatan. Dan lebar
tempat yang kosong itu ialah lima hasta
sekeliling. 12Dan bangunan yang ada di
depan lapangan yang terpisah dengan
yang ada di ujung sebelah barat, lebarnya
tujuh puluh hasta, dan dinding yang
mengelilingi bangunan itu tebalnya lima
hasta dan panjangnya sembilan puluh
hasta.
13Kemudian dia mengukur bait itu,
panjangnya seratus hasta. Dan tempat
yang terpisah beserta bangunan dan
dindingnya, panjangnya seratus hasta
juga. 14Lebar dari bagian depan bait itu
dengan tempat terpisah yang menghadap
ke timur adalah seratus hasta. 15Kemudian dia mengukur panjang bangunan
yang menghadap ke tempat terpisah itu
yang ada di bagian belakangnya; dan
serambi-serambinya dari sebelah sini
dan dari sebelah sana, seratus hasta. Dan
ruang bagian dalam bait suci, serambiserambi pelatarannya, 16ambang-ambang
pintunya, dan jendela-jendelanya yang
berkisi-kisi, dan serambi-serambi yang
ada di sekelilingnya, dan tiga tingkat
lantainya yang berhadap-hadapan dengan
ambang-ambang pintunya, yang ditutupi
dengan papan sekelilingnya, dari lantai
sampai pada jendela-jendelanya, dan
jendela-jendela yang menutupinya,
17sampai ke bagian atas pintu, bahkan
sampai ke ruang dalam bait, dan bagian
luar, dan semua dinding bagian dalam
dan bagian luar sekelilingnya. 18Dan itu
dibuat dengan kerub-kerub dan pohonpohon palem, dan sebuah pohon palem
berada di antara dua kerub. 19Dan
masing-masing kerub itu mempunyai dua
wajah, wajah manusia menghadap ke
arah pohon palem di sebelah sini, dan
wajah seekor singa muda menghadap ke
arah pohon palem di sebelah sana.
Begitulah hal itu dibuat di sekeliling bait
itu. 20Dari lantai sampai ke atas pintu,
kerub-kerub dan pohon-pohon palem itu
dibuat, di seluruh dinding bait suci.
21Tiang-tiang pintu dari bait suci
berbentuk segi empat, dan bagian depan
tempat kudus itu rupanya seperti penampakannya. 22Mezbah itu dari kayu,
tingginya tiga hasta, dan panjangnya
dua hasta. Sudut-sudutnya, alasnya, dan
dinding-dindingnya, terbuat dari kayu.
Dan dia berkata kepadaku, “Inilah meja
yang ada di hadapan YAHWEH.” 23Dan
dua pintu ada di bait suci dan di tempat
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kudus. 24Dan dua pintu itu masingmasing mempunyai dua daun pintu,
pada pintu-pintu itu terdapat dua daun
pintu yang dapat berputar–dua daun
pintu pada pintu yang satu, dan dua daun
pintu pada pintu yang lain. 25Kerub-kerub
serta pohon-pohon palem dibuat di atasnya; di atas pintu-pintu bait suci, seperti
yang dibuat pada dinding-dinding itu; dan
kayu tebal ada di depan serambi bagian
luar. 26Jendela-jendela yang berkisi-kisi,
pohon-pohon palem, ada di sebelah sini
dan di sebelah sana, pada kedua sisi
serambi itu, demikian juga pada sisi-sisi
kamar bait itu, dan papan-papan yang
tebal.
Ruang-Ruang Bait Suci
Dan dia membawaku keluar ke
42
pelataran luar, sebelah utara.
Kemudian dia membawaku masuk ke

ruang-ruang yang berhadapan dengan
tempat yang terpisah, yang ada di depan
bangunan yang mengarah ke utara. 2Panjang bangunan di bagian depan seratus
hasta, ke arah pintu utara dan lebarnya
lima puluh hasta. 3Berhadapan dengan
dua puluh hasta dari pelataran dalam,
dan berhadapan dengan lantai batu yang
ada di pelataran luar, terdapat sebuah
serambi yang berhadap-hadapan, di dalam
tiga tingkat. 4Di depan kamar-kamar itu
ada sebuah jalan, lebarnya sepuluh hasta,
ke bagian dalam, dan jarak satu hasta.
Dan pintu-pintu masuknya ada di sebelah
utara. 5Bagian atas kamar-kamar itu
lebih kecil, karena serambi-serambi itu
memakan tempat lebih dari pada bagian
tengah dan bagian bawah bangunan itu.
6Karena semua ada tiga tingkat, maka
tidak ada tiang-tiang seperti tiang-tiang
di pelataran. Oleh karena itu dibuat lebih
sempit dari pada tingkat bawah dan
tengah.
7Dan dinding yang ada di luar dekat
ruang-ruang pada jalan ke arah pelataran
luar, di depan kamar-kamar itu, panjangnya lima puluh hasta. 8Oleh karena
panjang kamar-kamar yang ada di pelataran luar itu lima puluh hasta, maka
jelaslah, bagian depan bait suci itu
panjangnya seratus hasta. 9Dan di bawah
kamar-kamar ini terdapat pintu masuk
pada sisi sebelah timur untuk orang
masuk ke dalamnya dari pelataran
luar. 10Di dalam ketebalan dinding pada
pelataran timur, berhadapan dengan
tempat pemisah, dan bangunan, terdapat
kamar-kamar. 11Dan jalan ke depan itu
seperti rupa kamar-kamar yang di
43:2= Yeh. 10:3-4, 8:19, 11:22-23; Why. 1:15
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sebelah utara, baik panjangnya maupun
lebarnya. Dan semua pintu keluarnya
menurut pola-polanya, dan menurut pintupintunya. 12Dan sebagaimana pintu
kamar-kamar yang di sebelah selatan, di
sana ada sebuah pintu di ujung jalan, jalan
itu di depan dinding, jalan ke arah timur,
apabila seseorang memasukinya.
13Dan dia berkata kepadaku, “Kamarkamar di sebelah utara, dan kamar-kamar
di sebelah selatan yang menghadap
tempat pemisah, semua kamar itu kudus,
tempat para imam yang mendekat
kepada YAHWEH makan persembahan
mahakudus. Di sana mereka harus meletakkan persembahan-persembahan
mahakudus, persembahan sajian, persembahan penghapus dosa, dan persembahan penghapus salah. Sebab tempat
itu kudus. 14Ketika para imam masuk,
kemudian mereka tidak keluar dari
tempat kudus itu ke pelataran luar, dan
di sana mereka menanggalkan pakaian
mereka pada waktu mereka melayani,
sebab itu kudus. Mereka akan mengenakan pakaian yang lain dan mendekati
tempat untuk umat.
15Dan mereka menyelesaikan pengukuran bagian dalam bait. Kemudian dia
membawaku ke luar ke gerbang yang di
depan jalan sebelah timur, lalu mengukur
sekelilingnya. 16Dia mengukur sisi
sebelah timur dengan tongkat pengukur:
lima ratus tongkat, dengan tongkat
pengukur sekelilingnya. 17Ia mengukur
sisi sebelah utara dengan tongkat pengukur, lima ratus tongkat sekelilingnya.
18Dia mengukur sisi sebelah selatan
dengan tongkat pengukur, lima ratus
tongkat sekelilingnya. 19Dia kembali ke
sisi sebelah barat dan mengukurnya
dengan tongkat pengukur, lima ratus
tongkat. 20Kemudian dia mengukur
keempat sisinya. Di sekeliling bangunan
itu terdapat tembok, panjangnya lima
ratus tongkat, dan lebarnya lima ratus
tongkat, untuk memisahkan antara yang
kudus dengan yang biasa.
Kemuliaan Elohim atas Bait Suci
Dan dia memimpinku ke gerbang,
43
gerbang yang menghadap ke arah
timur. Dan lihatlah, kemuliaan Elohim
2

Israel datang dari arah sebelah timur!
Suara-Nya seperti suara air yang bergemuruh. Dan bumi bersinar karena
kemuliaan-Nya. 3Dan sebagaimana rupa
dari penglihatan yang telah aku lihat
adalah seperti rupa yang telah aku lihat
ketika aku datang untuk menghancurkan
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kota itu dan rupa seperti penglihatan
yang pernah aku lihat di tepi sungai Kebar,
maka aku tersungkur pada wajahku.
4Kemuliaan YAHWEH masuk ke dalam
bait itu, melalui jalan ke gerbang yang
mukanya ke arah timur. 5Roh itu mengangkatku dan membawaku masuk ke
dalam pelataran bagian dalam. Dan
lihatlah, kemuliaan YAHWEH memenuhi
bait itu! 6Aku mendengar seseorang
yang berbicara kepadaku dari dalam bait
itu, dan seorang laki-laki berdiri di
sampingku. 7Dia berkata kepadaku, “Hai
anak manusia, inilah tempat takhta-Ku
dan tempat telapak kaki-Ku, di sanalah
tempat Aku akan berdiam di tengahtengah bani Israel untuk selama-lamanya, dan seluruh isi rumah Israel tidak
akan menajiskan lagi nama kudus-Ku;
baik mereka maupun raja-raja mereka,
dengan percabulan mereka, maupun
dengan mayat raja-raja mereka di tempat
tingginya. 8Ketika mereka menaruh
ambang pintunya di dekat ambang pintuKu dan mendirikan tiang-tiang pintu
mereka di dekat tiang-tiang pintu-Ku,
dan dinding itu di antara Aku dengan
mereka; mereka bahkan telah menajiskan nama kudus-Ku dengan kekejian yang
telah mereka lakukan. Maka Aku telah
menghabiskan mereka dalam murka-Ku.
9Sekarang, biarlah mereka menyingkirkan perzinaan mereka dan mayat rajaraja mereka dari-Ku, Aku akan diam di
tengah-tengah mereka selama-lamanya.
10Sebab engkau, hai anak manusia,
beritahukanlah kepada isi rumah Israel
tentang bait itu dan mereka dipermalukan oleh karena kesalahan-kesalahan
mereka. Biarlah mereka mengukur
ukurannya. 11Jika mereka dipermalukan
oleh semua yang telah mereka lakukan,
bentuk dari bait itu, susunannya, pintupintu keluarnya dan pintu-pintu masuknya, serta semua bentuknya, dan semua
peraturannya, semua modelnya dan
semua hukumnya, beritahukanlah kepada
mereka. Dan tuliskanlah semuanya itu
di hadapan mereka, supaya mereka bisa
melakukan seluruh peraturan itu. 12Inilah
torat mengenai bait itud; di atas puncak
gunung itulah semua batasnya, dan sekelilingnya sangat kudus. Perhatikanlah,
inilah torat mengenai bait itu.”

hasta, satu hasta lebarnya, dan batas
pada tepi sekeliling dasar itu satu jengkal.
Dan inilah bagian atas dari mezbah itu.
14Dan dari dasar yang ada di dalam tanah
sampai ke jalur keliling yang lebih rendah
adalah dua hasta, dan lebarnya satu
hasta. Dan dari sisi yang lebih kecil sampai
ke sisi yang lebih besar empat hasta, dan
lebarnya satu hasta. 15Dan mezbah perapian itu empat hasta tingginya, dan dari
mezbah perapian ke atas terdapat empat
tanduk. 16Mezbah perapian itu berukuran
panjang dua belas hasta dan lebar dua
belas hasta, jadi keempat sisinya sama.
17Tepi alas itu panjangnya empat belas
hasta, dan lebarnya empat belas hasta,
pada keempat sisinya. Batas sekeliling
adalah setengah hasta, dan dasar yang
mengelilinginya satu hasta. Dan tangga
mezbah itu menghadap ke timur.
Persembahan

Dia berfirman kepadaku, “Hai
anak manusia, beginilah firman Tuhan
YAHWEH: Inilah ketetapan-ketetapan
mengenai mezbah itu pada waktu mezbah
itu dibuat untuk mempersembahkan di
atasnya persembahan bakaran dan untuk
memercikkan darah ke atasnya. 19Dan
engkau akan memberikan seekor lembu
muda dari kawanan, sebagai persembahan penebus dosa kepada imam-imam
orang Lewi, yang berasal dari keturunan
Zadok, yang mendekat kepada-Ku, untuk
melayani Aku, firman Tuhan YAHWEH.
20Dan engkau akan mengambil darahnya,
dan mengoleskan pada keempat tanduk,
dan pada keempat ujungnya, serta pada
sekelilingnya. Dan engkau akan menyucikan serta menutupinya. 21Engkau
harus mengambil lembu jantan muda
untuk persembahan penebus dosa, dan
dia harus membakarnya di suatu tempat
yang telah ditetapkan di sekitar bait, di
luar tempat kudus. 22Dan pada hari
kedua, engkau harus membawa seekor
kambing jantan yang tidak bercacat cela,
sebagai persembahan penebus dosa. Dan
mereka akan menyucikan mezbah itu,
seperti mereka telah menyucikannya
dengan lembu jantan. 23Ketika engkau
telah selesai menyucikan mezbah itu,
engkau harus membawa seekor lembu
jantan muda yang tidak bercacat cela, dan
Mezbah Kurban Bakaran
seekor domba jantan dari antara dombadomba yang tidak bercacat cela. 24Dan
13Dan ini ukuran mezbah itu dalam
engkau akan membawa ke hadapan
hasta _hasta itu adalah satu hasta dan YAHWEH, dan imam-imam akan mesetapak tangan_ bahkan dasarnya satu naburkan garam ke atasnya. Mereka akan
d torat mengenai bait itu (JGLT: the law of the house; MT: tyBh trwT) = ketetapan/peraturan.
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mempersembahkannya sebagai persembahan bakaran bagi YAHWEH. 25Selama
tujuh hari engkau akan menyiapkan seekor
kambing jantan untuk persembahan
penebus dosa, setiap harinya. Dan mereka
akan menyiapkan seekor lembu jantan
muda dari kawanannya, dan seekor
domba jantan dari antara kawanannya
yang tidak bercacat cela. 26Mereka akan
menutupinya selama tujuh hari, dan menahirkannya, serta mengkhususkannya.
27Dan ketika hari-hari itu selesai, akan
terjadi pada hari kedelapan dan seterusnya, imam-imam akan membuat persembahan bakaranmu dan persembahan
pendamaianmu di atas mezbah. Dan Aku
akan menerima engkau, firman Tuhan
YAHWEH.”
Gerbang bagi Raja
Dan dia membawaku kembali ke
44
jalan gerbang bagian luar, dari
tempat kudus yang menghadap ke timur.

Dan ini tertutup. 2Dan YAHWEH berfirman kepadaku, “Gerbang ini akan
ditutup; dan jangan dibuka. Dan tidak
seorang pun akan masuk melaluinya;
karena YAHWEH, Elohim Israel telah
masuk melaluinya. Oleh karena itu gerbang itu harus ditutup. 3Sebagai seorang
pemimpin, dia akan duduk di dalamnya,
untuk makan roti di hadapan YAHWEH.
Dia masuk melalui serambi muka gerbang itu dan akan keluar melaluinya juga.”
4Dan dia membawaku melalui gerbang utara, yang menghadap ke arah
bait itu. Kemudian aku melihat, sungguh,
kemuliaan YAHWEH memenuhi bait
YAHWEH! Dan aku bersujud. 5Dan
YAHWEH berfirman kepadaku, “Hai
anak manusia, tempatkanlah hatimu
dan lihatlah dengan matamu, dan dengarkanlah dengan telingamu segala sesuatu
yang Aku katakan kepadamu mengenai
semua peraturan bait YAHWEH dan
semua toratnya. Dan menempatkan
hatimu pada jalan masuk bait itu, dengan
semua jalan keluarnya dari tempat kudus.
6Dan engkau harus mengatakan kepada
para pemberontak, isi rumah Israel,
beginilah Tuhan YAHWEH berfirman:
Cukuplah bagimu, akan semua kekejian,
hai isi rumah Israel; 7ketika kamu membawa masuk anak-anak orang asing,
orang-orang yang tidak bersunat hatinya dan tidak bersunat daging, untuk
berada di dalam tempat kudus-Ku, untuk
mencemarkannya_bahkan bait-Ku;
ketika kamu mempersembahkan rotiKu, lemak dan darah. Dan mereka telah
43:27= Kel. 29:35-37

44:17-18= Kel. 8:38-43; Im. 16:4

933

melanggar perjanjian-Ku dengan segala
kekejianmu. 8Dan kamu tidak memelihara tanggung jawab perkakas-perkakasKu yang kudus, tetapi kamu menempatkan mereka sebagai penjaga urusanKu di dalam tempat-Ku yang kudus,
bagi dirimu sendiri. 9Beginilah Tuhan
YAHWEH berfirman: Anak-anak dari
orang-orang asing, yang tidak bersunat
hati dan tidak bersunat daging, jangan
masuk ke dalam tempat kudus-Ku, atau
seorang anak laki-laki dari orang-orang
asing yang berada di tengah-tengah orang
Israel. 10Namun, orang-orang Lewi yang
menjauhkan diri dari-Ku pada waktu
Israel sesat; yang telah menyesatkan diri
dan mengikuti berhala-berhalanya; maka
mereka akan menanggung kesalahan
mereka sendiri. 11Walaupun mereka akan
melayani di tempat kudus-Ku, sebagai
penjaga-penjaga gerbang bait dan yang
melayani di dalam bait itu. Mereka akan
menyembelih persembahan bakaran dan
kurban bagi umat; dan mereka akan
berdiri di hadapannya, untuk melayani
mereka. 12Sebab mereka telah melayaninya di hadapan berhala-berhala mereka;
dan menjadi batu sandungan bagi kesalahan isi rumah Israel; oleh karena itu
Aku mengacungkan tangan-Ku terhadap
mereka, demikianlah firman Tuhan
YAHWEH, dan mereka harus menanggung kesalahan mereka sendiri. 13Mereka
tidak akan datang mendekat kepada-Ku
untuk melayani sebagai imam bagi-Ku,
ataupun datang mendekat pada salah
satu dari perkakas-Ku yang kudus, atau
pada perkakas-Ku yang maha kudus,
tetapi mereka harus menanggung aib
dan semua kekejian mereka yang telah
mereka lakukan. 14Namun Aku akan
menetapkan mereka sebagai penjaga
keamanan di bait itu untuk semua pelayanannya, serta untuk segala sesuatu
yang harus dilakukan di dalamnya.
15Namun imam-imam dari, orangorang Lewi, dari keturunan Zadok, yang
memelihara keamanan di tempat kudusKu ketika bani Israel sesat dari pada-Ku,
mereka akan datang mendekat kepadaKu untuk melayani-Ku. Mereka akan
berdiri di hadapan-Ku untuk membawa
kepada-Ku lemak dan darah itu, firman
Tuhan YAHWEH. 16Mereka harus masuk
ke tempat kudus-Ku, dan mereka harus
datang mendekati meja-Ku untuk melayani-Ku. Dan mereka harus memelihara
perintah-perintah-Ku. 17Dan akan terjadi,
ketika mereka masuk di dalam gerbang
dari pelataran dalam, mereka akan mengenakan pakaian lenan. Dan mereka
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tidak akan naik ke atas dengan bulu domba
sementara mereka melayani di dalam
gerbang pelataran dalam, dan di dalam
bait itu. 18Serban dari lenan ada di kepala
mereka dan pakaian dalam dari lenan
ada pada pinggang mereka. Mereka tidak
akan berkeringat. 19Dan ketika mereka
pergi ke pelataran luar, ke pelataran luar
bangsa-bangsa itu, mereka menanggalkan pakaiannya yang dengannya mereka
melayani di dalamnya, dan mereka menyimpannya dalam kamar-kamar kudus.
Mereka akan mengenakan pakaian yang
lain, dan mereka tidak akan menguduskan umat dengan pakaian mereka sendiri.
20Mereka tidak akan mencukur kepala
mereka, atau mereka tidak akan membiarkan rambutnya tumbuh panjang;
mereka harus memotong rambutnya.
21Dan setiap imam tidak akan minum
anggur ketika mereka masuk ke dalam
pelataran dalam. 22Mereka tidak akan
mengambil janda, atau seorang perempuan cerai, sebagai istri bagi mereka
sendiri, tetapi mereka hanya akan mengambil seorang perawan dari keturunan
isi rumah Israel, atau seorang janda
imam.
23Mereka akan mengajarkan umatKu antara yang kudus dan yang tidak, dan
antara yang najis dengan yang tahir,
untuk membuat mereka mengerti.
24Dan di dalam suatu perbantahan,
mereka harus berdiri untuk menghakimi;
mereka akan menghakiminya dengan
penghakiman-Ku. Dan mereka akan
memperhatikan torat-Ku dan ketetapanketetapan-Ku pada hari-hari raya-Ku;
serta mereka akan menguduskan harihari Sabat-Ku. 25Dan dia tidak akan
datang kepada orang mati, untuk menajiskan dirinya; tetapi untuk bapak, atau ibu,
atau anak-anak laki-lakinya, atau untuk
anak perempuannya, untuk saudara lakilakinya, atau untuk saudara perempuannya yang tidak bersuami, mereka boleh
mencemarkan dirinya. 26Dan setelah pentahirannya mereka akan menghitung
tujuh hari baginya. 27Dan pada waktu
ia masuk ke dalam tempat kudus, ke
pelataran dalam, untuk melayani di
tempat kudus, ia akan membawa persembahan penebus dosa, firman Tuhan
YAHWEH. 28Dan itu akan menjadi bagi
mereka sebuah warisan, sebab Akulah
pusaka mereka; dan kamu tidak akan
memberikan kepada mereka harta milik
di Israel, sebab Akulah milik mereka.
29Mereka akan makan persembahan
sajian, persembahan penebus dosa dan
44:19= Im. 16:23
44:28= Bil. 18:20

persembahan penghapus salah. Dan
setiap pengkhususan barang di Israel
menjadi bagian mereka. 30Dan yang
pertama dari buah sulung dari semuanya,
dan segala persembahan hunjukanmu,
akan menjadi miliki imam. Dan kamu
akan memberikan kepada para imam
buah pertama dari adonanmu, supaya
berkat tinggal di atas rumahmu. 31Para
imam tidak akan makan setiap bangkai
dan cabikan binatang, baik dari burungburung, maupun dari binatang-binatang
lainnya.
Persembahan bagi Elohim
Dan ketika kamu membagi-bagi45
kan tanah sebagai warisan, haruslah kamu menaikkan suatu persembahan

hunjukan bagi YAHWEH, sebidang tanah
yang kudus. Panjang dua puluh lima ribu
hasta, dan lebar sepuluh ribu hasta. Itu
akan menjadi kudus di dalam semua
perbatasan yang mengelilinginya. 2Dan
dari tanah ini ke tempat kudus panjangnya lima ratus hasta bujur sangkar dan
lima puluh hasta dari tanah lapang
yang mengelilinginya. 3Dan dari ukuran
ini engkau akan mengukur panjang dua
puluh lima ribu hasta dan lebar sepuluh
ribu hasta. Dan di dalamnya akan menjadi tempat kudus, tempat yang maha
kudus. 4Inilah bagian tanah yang kudus
bagi para imam, bagi pelayan-pelayan di
tempat kudus yang datang mendekat
untuk melayani YAHWEH. Dan itu akan
menjadi sebuah tempat bagi rumah
mereka, dan tempat kudus bagi tempat
kudus itu. 5Dan panjang dua puluh lima
ribu hasta, dan lebar sepuluh ribu hasta
akan menjadi milik orang-orang Lewi,
pelayan-pelayan di bait itu, bagi mereka
sebagai milik, dua puluh kamar.
6Dan kamu akan memberi harta milik
dari kota itu, lebar lima ribu hasta dan
panjang dua puluh lima ribu hasta, di
samping persembahan hunjukan dari
undian yang kudus dan itu untuk seluruh
isi rumah Israel. 7Dan itu untuk pemimpin,
dari sebelah sini dan dari sebelah sana,
sebagai persembahan hunjukan dari
tempat kudus, dan dari milik kota itu,
sampai di depan persembahan hunjukan
tempat kudus itu, dari sebelah barat ke
arah barat dan dari sebelah timur ke arah
timur. Dan panjangnya sepanjang salah
satu dari bagian dari perbatasan barat
ke perbatasan timur. 8Itu akan menjadi
sebidang tanah baginya, sebagai milik di
Israel, dan raja-raja-Ku tidak akan me-

44:20= Im.21:5 44:21= Im.10:9 44:22= Im. 21:7, 13-14 44:23= Im. 10:10
44:29-30= Bil. 18:8-19
44:31= Im. 22:8
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nindas umat-Ku lagi. Dan mereka akan
memberikan tanah itu kepada isi rumah
Israel menurut suku-suku mereka.
9Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman: “Cukuplah bagimu, hai para raja
Israel! Berbaliklah dari kekerasan dan
penindasan; lakukanlah keadilan dan
kebenaran. Singkirkanlah tindakantindakan kekerasanmu dari umat-Ku,”
firman Tuhan YAHWEH. 10Timbangan
yang benar dan efa yang benar, dan bat
yang benar, dan biarlah itu terjadi padamu. 11Efa dan bat akan menjadi satu
ukuran sehingga satu bat berisi sepuluh
homer; dan sepuluh homer satu efa. Jadi
ukurannya berdasarkan pada homer.
12Satu syikal harus sama dengan dua
puluh gera; dua puluh syikal, dua puluh
lima syikal, lima belas syikal akan menjadi satu mina bagimu. 13Inilah persembahan hunjukan yang akan kamu
persembahkan: Seperenam efa dari satu
homer gandum dan seperenam efa dari
satu homer jelai. 14Dan ketetapan tentang
minyak, satu bat minyak, sepersepuluh
bat dari satu kor sepuluh bat, satu homer;
untuk sepuluh bat adalah satu homer;
15dan satu ekor anak domba dari setiap
dua ratus kawanannya , dari hasil tanah
penggembalaan Israel, sebagai suatu
persembahan sajian, dan suatu persembahan bakaran, dan sebagai persembahan pendamaian, untuk menutupi
mereka, firman Tuhan YAHWEH.
16Seluruh penduduk negeri itu akan
membawa persembahan hunjukan ini
bagi pemimpin Israel. 17Dan persembahan
bakaran akan ada pada pemimpin,
persembahan sajian dan persembahan
curahan pada hari-hari raya, bulan baru,
pada hari-hari Sabat dan pada semua hari
raya yang telah ditentukan bagi isi rumah
Israel. Dia akan mempersiapkan persembahan penghapus dosa, persembahan
sajian, persembahan bakaran, dan persembahan pendamaian, untuk menutupi
dosa isi rumah Israel.”
18Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman, pada bulan pertama, pada hari
pertama bulan itu, engkau harus mengambil lembu jantan muda dari kawanannya, yang tidak bercacat cela, dan engkau
harus menyucikan tempat kudus itu.
19Imam akan mengambil darah dari
persembahan penghapus dosa itu, dan
mengoleskannya pada ambang pintu bait,
dan pada keempat sudut tepi mezbah,
serta pada tiang-tiang gerbang pelataran
bagian dalam. 20Dan demikianlah harus
engkau lakukan pada hari ketujuh pada
bulan baru karena orang yang sesat dan

karena orang yang bebal, dan engkau
harus mengadakan penebusan di bait itu.
21Pada bulan pertama, pada hari yang
keempat belas bulan itu, Paskah akan
berlangsung bagimu, pesta tujuh hari, roti
tidak beragi akan dimakan. 22Dan pada
hari itu raja harus mempersiapkan bagi
dirinya sendiri dan bagi seluruh rakyat
negeri itu, seekor lembu jantan muda
sebagai persembahan penghapus dosa.
23Selama tujuh hari raya itu, ia akan
mempersiapkan persembahan bakaran
bagi YAHWEH, tujuh ekor lembu jantan
dan tujuh ekor domba jantan yang tidak
bercacat cela, setiap hari selama tujuh
hari itu, dan untuk persembahan penghapus dosa, seekor anak kambing jantan
setiap harinya. 24Dan persembahan
sajian dari satu efa untuk seekor lembu
jantan, dan satu efa untuk seekor domba
jantan, dia akan mempersiapkan; dan
minyak, satu hin untuk satu efa. 25Dan
pada bulan ketujuh, pada hari yang ke
lima belas bulan itu, pada hari raya, dia
akan mempersiapkan seperti tujuh hari
ini, sebagai persembahan penebus dosa,
sebagai persembahan bakaran, sebagai
persembahan sajian dan minyak.

45:10= Im. 19:36

45:25= Im. 23:33-36; Bil. 29:12-38

45:21= Kel. 12:1-20; Bil. 28:16-25

Persembahan Utama
Beginilah Tuhan YAHWEH ber46
firman, “Gerbang pelataran bagian
dalam yang menghadap ke timur akan

ditutup selama enam hari kerja. Namun
pada hari Sabat dan pada hari bulan baru
gebang itu akan dibuka. 2Raja akan
masuk melalui gerbang serambi bagian
luar. Ia akan berdiri di dekat tiang gerbang
itu, dan imam-imam akan mempersiapkan persembahan bakaran dan persembahan pendamaiannya. Dan akan beribadah di ambang gerbang itu. Kemudian
dia akan keluar, tetapi sampai pada sore
hari gerbang itu tidak akan ditutup. 3Dan
penduduk negeri itu akan beribadah di
gerbang itu pada hari-hari Sabat dan
pada hari-hari bulan baru, di hadapan
YAHWEH. 4Persembahan bakaran yang
harus raja bawa kepada YAHWEH pada
hari Sabat ialah enam ekor anak domba
yang tidak bercacat cela dan seekor domba
jantan yang tidak bercacat cela. 5Dan
persembahan sajiannya ialah satu efa
tepung untuk satu ekor domba jantan dan
persembahan sajian anak-anak domba,
dari pemberian tangannya, serta satu hin
minyak untuk satu efa. 6Pada hari bulan
baru seekor lembu jantan muda yang tidak
bercacat cela; dan enam ekor anak domba,
dan seekor domba jantan, semuanya
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tidak bercacat cela. 7Satu efa untuk satu
ekor lembu jantan dan satu efa untuk satu
ekor domba jantan, dia akan mempersiapkannya sebagai persembahan sajian;
dan untuk anak-anak domba sebagaimana kemampuan tangannya; dan
satu hin minyak untuk satu efa. 8Ketika
pemimpin itu akan masuk, ia akan masuk
melalui jalan gerbang serambi, dan melalui jalan itu ia akan keluar. 9Namun
ketika penduduk negeri itu datang ke
hadapan YAHWEH pada hari-hari raya
yang sudah ditentukan, orang yang masuk
melalui jalan gerbang utara untuk beribadah, akan keluar melalui gerbang
sebelah selatan. Demikian juga orang
yang masuk melalui gerbang selatan akan
keluar melalui jalan gerbang sebelah
utara. Dia tidak akan kembali melalui
jalan gerbang tempat ia masuk, tetapi
dia akan keluar melalui gerbang yang
berlawanan.
10Dan ketika mereka masuk, raja ada
bersama mereka, dan ketika mereka
keluar ia akan keluar. 11Pada hari-hari
raya dan pada musim-musim yang sudah
ditentukan, persembahan sajian akan
berupa satu efa untuk satu ekor lembu
jantan, dan satu efa untuk satu ekor
domba jantan, dan untuk anak domba
sesuai dengan kemampuannya, dan satu
hin minyak untuk satu efa. 12Dan ketika
raja itu mempersiapkan persembahan
sukarela, persembahan bakaran atau
persembahan pendamaian sebagai persembahan sukarela kepada YAHWEH,
seseorang akan membuka baginya
gerbang yang menghadap ke timur. Dan
dia akan mempersiapkan persembahan
bakaran dan persembahan pendamaiannya seperti yang telah dia lakukan pada
hari Sabat. Dan dia akan keluar, dan
gerbang itu akan ditutup setelah dia
keluar. 13Dan engkau akan mempersiapkan persembahan bakaran setiap hari
kepada YAHWEH, seekor anak domba
berumur satu tahun yang tidak bercacat
cela; dari pagi sampai pagi engkau akan
mempersiapkannya. 14Engkau akan
mempersiapkan suatu persembahan
sajian baginya dari pagi sampai pagi;
seperenam efa dan sepertiga hin minyak
untuk dicampurkan dengan tepung
yang terbaik itu; suatu persembahan
sajian bagi YAHWEH_suatu ketetapan
yang sempurna untuk selama-lamanya.
15Demikianlah mereka akan mempersiapkan anak domba dan persembahan
sajian itu, dan minyak, dari pagi sampai
pagi sebagai persembahan bakaran terusmenerus.
46:17= Im. 25:10

47:1= Za. 14:8; Yun. 7:38; Why. 22:1

16Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman: Jika raja itu memberikan suatu
pemberian kepada anak-anak laki-laki
dari milik pusakanya, itu menjadi milik
anak laki-lakinya, itu adalah milik mereka
di dalam kepemilikannya. 17Namun jika
dia memberikannya sebagai pemberian
dari warisan kepada salah seorang hambahambanya, itu akan menjadi milik hambanya sampai pada hari kebebasannya,
kemudian itu akan kembali kepada raja.
Harta pusakanya hanya untuk anakanak laki-lakinya, itu akan menjadi
milik mereka. 18Dan pemimpin itu tidak
akan mengambil milik pusaka rakyatnya,
dengan cara menindas mereka dari harta
pusaka mereka. Dia akan mewariskan
kepada anak laki-lakinya dari miliknya,
supaya umat-Ku tidak akan menghilangkan warisan masing-masing orang dari
harta miliknya.

Tempat Memasak Kurban
19Lalu, ia membawaku melalui jalan
masuk yang ada di samping gerbang, ke
dalam kamar-kamar kudus para imam,
yang menghadap ke utara. Dan lihatlah,
di sana ada suatu tempat di kedua sisi
bagian barat. 20Ia berkata kepadaku,
“Inilah tempat untuk para imam akan
memasak persembahan penghapus
salah dan persembahan penghapus dosa,
dan untuk membakar persembahan
sajian, supaya tidak membawa ke luar,
ke pelataran bagian luar untuk menguduskan umat. 21Kemudian dia menuntunku ke pelataran luar, dan membiarkan
aku melewati keempat sudut pelataran
itu. Dan sungguh, di setiap sudut pelataran terdapat satu pelataran. 22Pada
keempat sudut pelataran itu terdapat
pelataran-pelataran yang tertutup;
panjangnya empat puluh hasta dan
lebarnya tiga puluh hasta, keempatnya
mempunyai ukuran yang sama, yang
dibuat di setiap sudut. 23Dan sebuah baris
mengelilinginya, mengelilingi keempatnya; dan tempat-tempat pemasakan
dibuat di bawah barisan yang mengelilinginya. 24Dan dia berkata kepadaku,
“Inilah tempat bagi mereka yang memasak, di situlah para pelayan bait itu
harus memasak kurban dari umat.”

Air dari Bait Suci
Dan dia membawa aku kembali ke
47
pintu bait itu. Dan tampaklah, ada
air keluar dari bawah ambang pintu bait
yang menghadap ke timur. Sebab muka
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bait itu menghadap ke arah timur, dan
air itu turun dari bawah sebelah kanan
bait, di bagian selatan mezbah. 2Dan dia
menuntun aku keluar melalui jalan
gerbang utara, dan membawa aku ke sekeliling jalan di sebelah luar gerbang luar
yang menghadap ke timur. Dan tampaklah
air itu menetes keluar dari sisi sebelah
kanan.
3Ketika orang itu keluar ke arah timur
ia memegang tali pengukur di tangannya,
dia mengukur seribu hasta. Dan dia membawa aku melewati air, air sebatas mata
kaki. 4Dan dia mengukur seribu hasta
lagi, dan dia menyuruh aku masuk ke
dalam air, air sebatas lutut. Kemudian
dia mengukur seribu hasta lagi, dan dia
menyuruh aku kembali masuk ke dalam
air sebatas pinggang. 5Kemudian dia
mengukur seribu hasta lagi, air itu
sekarang sudah menjadi sungai yang
deras sehingga aku tidak dapat melewatinya, karena airnya telah naik, air itu dapat
untuk berenang, arus deras yang tidak
dapat diseberangi.
6Dan dia berkata kepadaku, “Sudahkah engkau melihat, hai anak manusia?”
Dan dia menuntun aku serta mengembalikan aku ke tepi arus deras itu. 7Ketika
aku kembali, tampaklah, di tepi arus
deras itu ada banyak pohon, di sebelah
sini dan di sebelah sana. 8Dan dia berkata
kepadaku, “Air ini mengalir ke pusaran
sebelah timur dan turun ke Araba, dan
bermuara di laut, yang dialirkan ke laut,
dan air itu disegarkan. 9Dan akan terjadi,
setiap jiwa yang hidup, yang berkeriapan
di setiap tempat, di sana tempat dua arus
deras itu mengalir, jiwa itu akan hidup.
Dan di sana akan ada banyak sekali ikan,
karena aliran air itu mengalir ke sana.
Dan mereka akan disembuhkan, dan ke
mana saja aliran arus itu mengalir, di
sana semuanya akan hidup. 10Dan akan
terjadi, para penangkap ikan berdiri di
atasnya, dari En-Gedi bahkan sampai ke
En-Eglaim, daerah itu menjadi tempat
penjemuran pukat, dan di sungai itu
terdapat berbagai jenis ikan, seperti
ikan-ikan laut Besar, sangat banyak.
11Rawa-rawanya dan paya-payanya
tidak akan dipulihkan, mereka telah
ditentukan sebagai garam. 12Dan semua
pohon sumber makanan akan tumbuh di
kedua tepi sungai itu, daun-daunnya tidak
akan layu, dan buah-buahnya tidak akan
gagal; pohon itu akan menghasilkan
buahnya pada musimnya, karena airnya
keluar dari tempat kudus. Dan buahnya
akan menjadi makanan dan daunnya
menjadi obat.”
47:12= Why. 22:2
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Batas-Batas dan Pembagian
Tanah
13Beginilah Tuhan YAHWEH berfirman, “Inilah batas yang akan kamu
miliki di negeri itu menurut kedua belas
suku Israel, Yusuf akan memperoleh dua
bagian. 14Dan kamu akan mewarisinya,
setiap orang sebagaimana saudaranya,
mengenai apa yang telah Kuangkat
tangan-Ku untuk memberikannya kepada leluhurmu, dan tanah ini telah jatuh
sebagai warisan bagimu. 15Dan inilah
batas tanah sampai ke sebelah utara,
dari laut Besar, terus ke Hetlon, sampai
ke jalan masuk Zedad: 16Hamat, Berota
dan Sibraim, yang terletak di antara
perbatasan Damaskus dan perbatasan
Hamat; yaitu Hazar-Hattikon, yang
ada di dekat perbatasan Hauran. 17Dan
perbatasan itu akan ada dari laut ke
Hazar-Enon, yang terletak di perbatasan
Damaskus, dan di utara sampai utara,
bahkan sampai ke perbatasan Hamat.
Demikianlah sisi sebelah utara.
18Dan kamu akan mengukur sebelah
timur: mulai dari Hauran dan Damaskus,
Gilead, dan tanah Israel, Yordan, dari
perbatasan itu ke laut Timur. Demikianlah sisi sebelah timur. 19Dan di sebelah
selatan: ke selatan dari Tamar, sampai
mata air Meriba dekat Kadesh, terus ke
sungai Mesir sampai ke laut Besar.
Demikianlah sisi sebelah selatan, berbatasan dengan tanah Negeb. 20Di sebelah
barat: laut Besar dari perbatasan sampai
dengan di sebelah jalan masuk Hamat.
Demikianlah sisi sebelah barat. 21Dan
kamu akan membagi tanah ini untuk
dirimu sendiri menurut suku-suku
Israel. 22Dan akan terjadi, kamu akan
membuang undi untuk dirimu sendiri
sebagai warisan, dan kepada orang-orang
asing yang mengembara di tengahtengahmu, yang menjadi ayah dari anakanak di antara kamu. Dan mereka akan
ada padamu sebagai warga negara penuh
di antara bani Israel. Mereka akan mendapat bagian warisan di tengah-tengah
suku-suku Israel. 23Dan akan terjadi, di
dalam suku yang di dalamnya orang-orang
asing itu mengembara, di sana kamu
akan membagikan warisan, firman Tuhan
YAHWEH.

Pembagian Tanah
“Dan inilah nama-nama dari suku48
suku itu: Dari ujung utara, jalan
menuju ke Hetlon lalu ke jalan masuk ke

Hamat, Hazar-Enon sampai ke per-
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batasan dengan kota Damaskus ke utara
yang berdekatan dengan Hamat; dan di
sana akan ada padanya batas sebelah
timur sebelah barat: kepada Dan satu
bagian. 2Lalu perbatasan dengan Dan,
dari sebelah timur sampai sebelah barat,
Asher, satu bagian. 3Dan perbatasan
dengan Asher, dari sebelah timur ke
sebelah barat, Naftali, satu bagian.
4Perbatasan dengan Naftali, dari sebelah
timur sampai ke sebelah barat, Manaseh,
satu bagian. 5Dan perbatasan dengan
Manaseh, dari sebelah timur sampai ke
sebelah barat, Efraim, satu bagian. 6Dan
perbatasan dengan Efraim, dari sebelah
timur sampai ke sebelah barat, Ruben,
satu bagian. 7Dan perbatasan dengan
Ruben, dari sebelah timur sampai ke
sebelah barat, Yehuda, satu bagian.
8Dan perbatasan dengan Yehuda, dari
sebelah timur sampai ke sebelah barat,
akan menjadi persembahan hunjukan
yang akan kamu persembahkan, dua
puluh lima ribu hasta lebarnya, dan
panjangnya menurut panjang salah satu
dari bagian-bagian itu, dari sebelah timur
sampai ke sebelah barat. Dan tempat
kudus itu akan ada di tengah-tengahnya.
9Persembahan hunjukan yang akan
kamu persembahkan kepada YAHWEH,
panjangnya dua puluh lima ribu hasta
dan lebarnya sepuluh ribu hasta.
Bagian para Imam
10“Dan bagi mereka inilah persembahan hunjukan yang kudus itu, untuk
imam-imam: Ke utara panjangnya dua
puluh lima ribu hasta, dan ke barat
sepuluh ribu hasta lebarnya; dan ke
timur sepuluh ribu hasta lebarnya, dan
ke selatan dua puluh lima ribu hasta
panjangnya. Dan tempat kudus YAHWEH
akan ada di tengah-tengahnya. 11Dan inilah bagian untuk imam-imam yang telah
dikuduskan dari anak-anak Zadok yang
telah memelihara perintah-perintah-Ku,
yang tidak menjadi sesat ketika orangorang Israel tersesat, seperti orang-orang
Lewi yang sesat. 12Dan persembahan
hunjukan itu akan menjadi milik mereka,
dari persembahan hunjukan tanah itu,
suatu tempat yang mahakudus, perbatasan dengan orang Lewi.
13Dan bagian untuk orang-orang Lewi
sepanjang perbatasan dengan wilayah
imam-imam, panjangnya dua puluh lima
ribu hasta dan lebarnya sepuluh ribu
hasta. Panjang seluruhnya dua puluh
lima ribu hasta dan lebar sepuluh ribu
hasta. 14Dan mereka tidak boleh menjual

sedikit pun dari tanah itu, dan tidak memperjualbelikannya, dan mereka tidak
akan menyebabkan berlalu buah-buah
sulung dari tanah itu, karena tempat itu
kudus bagi YAHWEH.
15Dan lima ribu hasta yang tertinggal
dari lebarnya di depan dua puluh lima
ribu hasta, inilah tempat umum kota itu,
tempat tinggal, dan tanah lapang. Dan
kota itu ada di tengah-tengahnya. 16Dan
inilah ukuran-ukurannya, sebelah utara
ada empat ribu lima ratus hasta dan
sebelah selatan empat ribu lima ratus
hasta dan sebelah timur empat ribu lima
ratus hasta dan sebelah barat juga empat
ribu lima ratus hasta. 17Dan tanah lapang
akan berada di sebelah utara kota itu,
dua ratus lima puluh hasta, dan ke
selatan dua ratus lima puluh hasta, ke
timur dua ratus lima puluh hasta, dan ke
barat juga dua ratus lima puluh hasta.
18Dan yang masih tersisa dari panjangnya, sepanjang persembahan hunjukan
dari bagian tempat kudus itu, sepuluh ribu
hasta ke timur, dan sepuluh ribu hasta
ke barat. Dan itu akan terjadi sepanjang
persembahan hunjukan dari bagian
yang kudus itu, dan hasil-hasilnya akan
menjadi makanan bagi orang-orang
yang melayani kota itu. 19Dan dia yang
melayani kota itu datang dari semua suku
Israel yang akan melayaninya. 20Seluruh
persembahan hunjukan itu dua puluh
lima ribu hasta dengan dua puluh lima
ribu hasta, bujur sangkar. Kamu harus
menaikkan persembahan hunjukan yang
kudus itu bersama milik kota itu.”
Bagian Raja
21“Dan yang masih tersisa untuk raja,

pada sisi di sebelah sini dan sisi di sebelah
sana, dari persembahan hunjukan yang
kudus, dan dari milik kota itu, di depan
dua puluh lima ribu hasta dari persembahan hunjukan ke perbatasan timur,
dan ke arah barat di depan dua puluh lima
ribu hasta sampai ke perbatasan barat,
sepanjang bagian pemimpin itu. Dan itu
akan menjadi sebuah persembahan
hunjukan dan tempat kudus di bait itu
di tengah-tengahnya. 22Dan dari milik
orang-orang Lewi, dan dari milik kota
itu, di tengah-tengah bagian untuk pemimpin, di antara perbatasan dengan
Yehuda dan perbatasan Benyamin, itulah
yang akan menjadi bagian raja.”
Bagian Suku Lainnya
23“Mengenai sisa dari suku-suku: Dari
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sebelah timur sampai ke sebelah barat:
Benyamin, satu bagian. 24Dan berbatasan dengan Benyamin, dari sebelah
timur sampai ke sebelah barat, Simeon,
satu bagian. 25Dan berbatasan dengan
Simeon, dari sebelah timur sampai ke
sebelah barat, Isakhar, satu bagian.
26Dan berbatasan dengan Isakhar, dari
sebelah timur sampai ke sebelah barat,
Zebulon, satu bagian. 27Dan berbatasan
dengan Zebulon, dari sebelah timur
sampai ke sebelah barat, Gad, satu
bagian. 28Dan berbatasan dengan Gad
di sebelah selatan ke selatan, dari Tamar
sampai ke mata air Meriba dekat Kadesh,
arus deras ke laut Besar. 29Inilah tanah
yang akan kamu bagi sebagai warisan di
antara suku-suku Israel, dan inilah
bagian-bagian mereka,” firman Tuhan
YAHWEH.”
48:30-34= Why. 21:12-13
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30Dan inilah jalan ke luar kota di
sebelah utara empat ribu lima ratus
hasta menurut ukuran. 31Dan gerbanggerbang kota itu akan diberi nama
menurut nama suku-suku Israel: Tiga
gerbang utara, satu gerbang Ruben, satu
gerbang Yehuda, satu gerbang Lewi. 32Dan
di sebelah timur empat ribu lima ratus
hasta, tiga gerbang: Satu gerbang Yusuf,
satu gerbang Benyamin, satu gerbang
Dan. 33Lalu di sebelah selatan empat ribu
lima ratus hasta menurut ukuran dan tiga
gerbang: Satu gerbang Simeon, satu
gerbang Isakhar, satu gerbang Zebulon.
34Di sebelah barat empat ribu lima ratus
hasta, tiga gerbangnya: Satu gerbang
Gad, satu gerbang Asher, satu gerbang
Naftali. 35Seluruhnya delapan belas ribu
hasta. Dan nama kota itu, sejak hari itu
adalah YAHWEH SHAMMAH.

