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Tentang Alkitab Terjemahan  
The Passion

Berita tentang kisah Tuhan itu kekal, firman Tuhan tidak berubah. Tetapi 

metode-metode untuk menyampaikan kisah itu harus tepat pada wak-

tu nya; sarana yang melayani firman Tuhan dapat dan seharusnya berubah. 

Salah satu metode dan sarana yang tepat pada waktunya adalah ter je-

mahan Alkitab. Terjemahan-terjemahan Alkitab adalah karunia sekaligus 

masalah. Terjemahan-terjemahan, memberi kita firman Tuhan yang di-

ucapkan melalui hamba-hamba-Nya, tetapi kata-kata dapat menjadi 

bejana yang sangat buruk untuk pewahyuan karena kata-kata itu bocor! 

Arti dari kata-kata berubah dari generasi ke generasi lainnya. Arti kata 

dipengaruhi oleh budaya, latar belakang, dan banyak rincian lainnya. 

Dapat Anda bayangkan bagaimana berbedanya para penulis Ibrani 

Perjanjian Lama melihat dunia tiga ribu tahun yang lalu dibandingkan 

dengan kita melihatnya sekarang!

Tidak ada terjemahan Alkitab yang benar secara harfiah, karena tidak 

ada bahasa yang sepadan dengan sempurna menyampaikan arti teks 

Alkitab. Teks itu dipahami menurut latar belakang budaya dan linguistik 

aslinya. Cara terbaik menyelesaikan masalah ini adalah bila kita berusaha 

memindahkan artinya, bukan hanya kata-katanya, dari teks aslinya ke 

bahasa penerima.

Tujuan dari Terjemahan The Passion adalah untuk memperkenalkan 

kembali gairah dan semangat Alkitab kepada pembaca berbahasa 
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Inggris. Terjemahan ini bukan hanya menyampaikan arti harfiah dari 

kata-katanya. Terjemahan ini mengungkapkan gairah Tuhan kepada 

orang-orang dan dunia-Nya dengan menerjemahkan pesan dari firman 

Allah yang asli dan mengubah hidup untuk para pembaca modern.

Kadang-kadang Anda akan melihat kami mencetak miring kata-

kata atau frasa-frasa tertentu. Bagian-bagian yang disorot ini tidak ada 

dalam naskah asli bahasa Ibrani, Yunani, atau Aram, tetapi tersirat dari 

konteksnya. Kami memperjelas apa yang tersirat ini untuk memperjelas 

narasinya dan untuk menyampaikan dengan lebih baik makna dari 

firman Allah. Praktik ini lazim dilakukan dalam terjemahan konven-

sional.

Kami juga memilih untuk menerjemahkan nama-nama tertentu 

dalam bentuk asli Ibrani atau Yunaninya untuk menyampaikan dengan 

lebih baik makna dan signifikansi budaya mereka. Misalnya, sebagian 

terjemahan Alkitab mengganti nama Yakob/Yakobus dengan James 

dan Yehuda dengan Yudas. Bahasa Yunani maupun bahasa Aram mem-

biarkan nama-nama Ibrani ini dalam bentuk aslinya. Karena itu ter-

jemahan ini menggunakan nama-nama itu menurut budaya aslinya.

Allah sangat ingin firman-Nya disampaikan dalam setiap bahasa 

dengan cara yang akan mengungkapkan gairah hati-Nya. Tujuan kami 

adalah membangkitkan tanggapan yang meluap-luap di dalam diri 

setiap pembaca yang berbahasa Inggris terhadap kebenaran Alkitab. 

Ini adalah terjemahan dari hati ke hati, dari gairah hati Allah ke gairah 

hati Anda.

Kami berdoa agar versi firman Allah ini akan membangkitkan di 

dalam Anda gairah yang menyala-nyala kepada-Nya dan hati-Nya, 
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sementara memberikan dampak yang besar terhadap gereja bertahun-

tahun mendatang!

Silakan kunjungi ThePassionTranslation.com untuk mengetahui 

lebih banyak tentang Terjemahan The Passion.
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YESAYA

Kata Pengantar

SEKILAS PANDANG

Penulis: Yesaya, nabi-pelihat

Pembaca: Mulanya Israel, tetapi penyataan-penyataan ini berbicara 

kepada setiap orang

Tahun: 740-700 SM

Jenis Sastra: Sastra profetik

Tema-tema Utama: Alkitab dalam satu buku; penghakiman untuk pem-

berontakan; pemulihan bagi umat Allah; harapan akan penebusan; 

be rita tentang Mesias

Garis Besar:

•	 Penglihatan dari Yahweh mengenai Yehuda dan Yerusalem 

— 1:1 – 5:30

•	 Penglihatan dan Panggilan Profetik Yesaya — 6:1-13

•	 Tanda-tanda, Hukuman, dan Pembebasan dari Yahweh — 

7:1–12:6

•	 Hukuman dari Yahweh terhadap Bangsa-bangsa — 13:1–

23:18

•	 Kemenangan Yahweh atas Bangsa-bangsa — 24:1–27:13
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•	 Harapan Palsu dari Memercayai Bangsa-bangsa — 28:1–

33:24

•	 Hukuman atas Musuh-musuh, Kembalinya Orang-orang 

Tebusan — 34:1–35:10

•	 Penglihatan tentang Hizkia — 36:1–39:8

•	 Penglihatan tentang Janji-janji Allah — 40:1–48:22

•	 Penglihatan tentang Penebusan dan Pemulihan — 49:1–

55:13

•	 Yahweh, Hakim dan Penebus Kita — 56:1–66:24

TENTANG YESAYA

Yesaya adalah nabi dari Sion, dia yang pertama dari nabi-nabi besar. 

Dia bukan hanya pengajar atau pengkhotbah, melainkan juga pelihat 

dan pengantara bagi umat Allah. Sion bukan sekadar satu tempat rohani; 

Sion adalah orang-orang rohani. Sion adalah alam kemuliaan, alam 

peng lihatan. Sion juga sebutan untuk menggambarkan orang-orang su-

pernatural yang hidup dalam realitas penglihatan supernatural. Peng-

lihatan ini ditujukan kepada semua orang yang rindu hidup sebagai 

umat Allah dari Sion, alam kemuliaan yang supernatural.

Anda akan memasuki zona penglihatan tentang surga yang turun 

ke bumi. Mari kita mempelajari penglihatan dari orang yang melihat 

kemuliaan Allah dan sekarang berbicara dengan bibir yang membara. 

Pelayanan profetik yang benar mengalir dari penglihatan ini sampai 
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tumbuh menjadi satu beban. Dengan tiupan angin-Roha yang baru 

dilepaskan, Yesaya sekarang berbicara untuk Allah dengan bibir yang 

disentuh api. Dia berbicara tentang realitas supernatural dari Yahweh 

yang menerobos ke dalam realitas dunia ini untuk menanamkan ke-

pada umat-Nya pengetahuan untuk mengenal hati-Nya yang menga-

sihi dan rencana-Nya yang bijaksana.

Kitab Yesaya adalah salah satu kumpulan nubuat yang sangat besar 

(ini adalah kitab terpanjang dalam Alkitab) yang digambarkan sebagai 

penglihatan (bahasa Ibraninya chazown). Kata ini menggambarkan se-

luruh pewahyuan supernatural yang diberikan Allah kepada Yesaya. 

Kitab ini bukan sekadar pengajaran atau catatan sejarah; ini adalah visi 

yang luas tentang hati Allah yang dinyatakan kepada pelihat-nabi-Nya. 

Penglihatan ini mencakup rencana dari abad ke abad. Ini menjadi tin-

jauan kolektif tentang semua yang sudah direncanakan Allah. Kitab ini 

membawa kita melampaui zaman Yesaya, bahkan melampaui zaman 

kita sendiri, membawa kita ke ruang-ruang sidang kekekalan, meng-

ungkapkan rencana yang terus berkembang dari Allah yang mahabi jak-

sana. Penglihatan itu bukan milik Yesaya; itu adalah penglihatan Tuhan 

untuk satu umat yang dibangkitkan di bumi ini yang akan mencer min-

kan kemuliaan-Nya.

Dokumen-dokumen tentang Yesaya termasuk di antara yang paling 

terpercaya di antara semua Perjanjian Lama. Kita bahkan mempunyai 

satu jilid kitab yang sudah ada sejak tahun 100 SM berkat penemuan 

gulungan-gulungan kitab Laut Mati. Kitab-kitab itu sudah ada sebelum 

jilid tertua selanjutnya yang masih ada hampir seribu tahun, dan sa-

a Semua firman Allah diilhami atau “diembus oleh Allah.” Lihat 2 Timotius 3:16.
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ngat sedikit variasi dalam naskah-naskah itu yang ditemukan. Jadi, kita 

dapat yakin ketika membaca nubuat-nubuat Yesaya yang diinspirasi 

bahwa kita sedang melihat kebenaran yang sudah ada selama ber abad-

abad.

Rasul Yohanes menulis, “Yesaya mengatakan hal-hal ini karena 

dia telah melihat dan mengalami semarak Yesus dan bernubuat tentang 

Dia” (Yohanes 12:41). Yesaya dibawa ke ruang takhta di surga dan meli-

hat Anak Allah sebagai Tuhan yang duduk di takhta. “Tuhan yang tinggi 

dan dimuliakan” itu adalah Yesus Kristus sebelum Dia menjadi ma-

nusia. Beginilah Petrus menggambarkan pelayanan nabi-nabi, terma-

suk Yesaya:

Keselamatan inilah fokus dari nabi-nabi yang bernubuat tentang pen-

curahan kasih karunia yang ditentukan untukmu. Mereka melakukan 

penelitian yang cermat tentang arti dari nubuat-nubuat yang diberi-

kan Allah kepada mereka saat mereka menyelidiki rahasia-rahasia 

tentang siapa yang akan menggenapi nubuat-nubuat itu dan kapan 

semua itu akan terjadi. Roh dari Yang Diurapi ada di dalam mereka 

dan menunjuk secara profetik kepada penderitaan yang ditentukan 

untuk ditanggung Kristus dan kemuliaan yang akan dilepaskan sesu-

dahnya. Allah menyingkapkan kepada nabi-nabi bahwa pelayanan 

mereka bukan untuk kepentingan mereka sendiri, melainkan untuk 

kepentinganmu. Dan sekarang, kamu sudah mendengar hal-hal ini dari 

para penginjil yang memberitakan Injil kepadamu melalui kuasa Roh 

Kudus yang dikirim dari surga — Injil yang berisi misteri-misteri yang 

indah yang bahkan para malaikat pun rindu untuk melihatnya sekilas. 

(1 Petrus 1:10-12)
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Pesan puitis yang disampaikan Yesaya adalah pesan mulia tentang 

penaklukan, harapan, penghiburan, dan pemulihan segala sesuatu. 

Karena Kristus datang dengan kasih kepada seluruh dunia, kata-kata 

Yesaya sekarang tampak sebagai pengetahuan profetik yang jelas 

tentang kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Raja kita. Melihat-Nya 

dalam setiap pasal kitab Yesaya akan menjadi kunci untuk membuka 

misteri profetiknya yang mendalam ke hati kita. Bacalah itu dengan 

sukacita dan gairah untuk mengenal Yang Terkasih — Anda akan me-

nemukan-Nya!

TUJUAN

Jangkauan buku ini menyentuh setiap bangsa di bumi saat ini. Nubuat-

nubuat Yesaya ditujukan bukan hanya kepada orang-orang dari abad 

kedelapan sebelum Masehi, melainkan juga kepada orang-orang di se-

luruh bumi — “bersama kita semua yang hidup di sini saat ini” (Ulangan 

5:3). Dia diutus Tuhan melalui pewahyuan supernatural untuk mem-

beritakan penglihatan yang berisi pengetahuan ilahi mengenai hukuman 

yang akan datang atas dosa-dosa, penghiburan yang akan datang 

untuk kehancuran di masa depan, dan harapan akan penebusan yang 

akhirnya akan tiba. Yang penting bagi gereja di hari-hari terakhir ini ada-

lah pengetahuan profetiknya mengenai pribadi dan pekerjaan Yesus 

— Pelayan yang Setia, Pelayan yang Terpilih, Guru-Pelayan, dan Pelayan 

yang Menderita.

Dengan pengetahuan yang seperti pemandangan ini, Yesaya ber-

khotbah tentang kelahiran Kristus dari seorang perawan dan tentang 

mempelai Kristus yang perawan. Kita membaca nubuat-nubuat ten tang 

hal-hal baru yang dilakukan Allah dengan senang hati dan tentang 
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Yerusalem Baru di mana Allah senang tinggal di dalamnya. Kita meli-

hat Kristus Yesus sebagai Manusia yang Menderita dan Raja yang Me-

naklukkan. Berita panas yang disampaikan Yesaya bukan hanya untuk 

masa depan, melainkan untuk masa kini.
Dengan tema-tema yang luas dan agung, nubuat-nubuat Yesaya 

tidak tertandingi dalam seluruh Alkitab. Nubuat-nubuat ini menyajikan 

kepada kita satu gambaran tentang penghakiman yang membawa ke-

pada perubahan besar, orang-orang kudus yang selamat, dan naungan 

kemuliaan yang sedang turun ke bumi. Umat yang kudus milik Allah 

akan muncul di Sion. Mereka akan bertumbuh melebihi Dia yang 

disebut Sang Cabang, dan mereka akan memiliki kemuliaan-Nya dan 

keindahan-Nya. Pengetahuan pewahyuan ini meyakinkan kita bahwa 

kita dapat memercayai Tuhan Yahweh dengan penderitaan yang kita 

alami saat ini dan pemulihan yang akan datang.

PENULIS DAN PEMBACA

Yesaya, pria yang terpelajar dan terkemuka di tengah bangsa Israel, 

menikah dengan seorang nabiah (8:3) dan mempunyai dua anak laki-

laki bernama She’ar-Ya’shuv, yang berarti “sisa-sisa akan kembali” (7:3) 

dan yang lebih muda bernama Maher-Shalal-Hash-Baz, yang berarti 

“Dengan cepat — ke barang-barang jarahan! Cepatlah — ke barang-

barang rampasan!” (8:3).

Ahli sejarah dan bapa gereja, Hieronimus, berkata tentang Yesaya, 

“Dia lebih tepat disebut sebagai penginjil daripada nabi karena dia 

me nyampaikan misteri-misteri gereja Kristus sedemikian gamblang.”a 

a The Lives of the Holy Prophets, Holy Apostles Convent, 101.
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Tepat sekali! Dalam Yesaya 53, Yesaya memberikan pesentasi yang jelas 

kepada kita tentang Yesus sebagai Juruselamat dan Dia yang di sa lib-

kan. John Wesley menyimpulkan, “Tidak diragukan lagi, dia adalah raja-

nya semua nabi.”a Tentang kitab profetik Yesaya, dia menulis, “Dengan 

sangat jelas dan lengkap dia menggambarkan pribadi, dan jabatan-

jabatan, dan penderitaan, dan Kerajaan Kristus, sehingga sebagian orang 

zaman dulu menyebutnya Penginjil kelima.”b

Yesaya sang pelihat-nabi memang penginjil kelima, yang membuat 

tulisan profetiknya sebagai Injil kelima, karena dia menyingkapkan 

misteri-misteri tersembunyi dari kabar baik Tuhan Yahweh. Misteri-mis-

teri ini disingkapkan pertama di hadapan umat Allah, dan segera meng-

hadapkan kepada mereka dan bangsa-bangsa malapetaka di masa depan 

dan membesarkan hati mereka dengan kemuliaan yang akan datang. 

Akhirnya, nubuat penginjilan Yesaya dimaksudkan untuk seluruh dunia, 

menyingkapkan di hadapan dunia keindahan, kemuliaan, pengha-

rapan akan Yesus Sang Mesias.

TEMA-TEMA UTAMA

Alkitab dalam Satu Buku. Kitab Yesaya itu seperti sebuah Alkitab ka rena 

ada enam puluh enam kitab yang diinspirasi dalam Alkitab dan ada 

enam puluh enam pasal dalam kitab Yesaya. Perjanjian Lama terdiri 

dari tiga puluh sembilan kitab pertama dalam Alkitab, inilah yang disebut 

“Perjanjian” oleh teman-teman Yahudi kita. Tiga puluh sembilan pa sal 

pertama dari Yesaya sejajar dengan tiga puluh sembilan kitab pertama 

a John Wesley’s Notes on the Whole Bible (Wesley’s Notes), diambil dari satu teks 
elektronik dari Christian Classics Ethereal Library, ccel.org.
b Ibid.
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dari Alkitab. Keduanya mencakup kesengsaraan, penghakiman, dan 

janji-janji; ada satu fokus pada orang-orang Ibrani dan sejarah mereka; 

dan masa depan yang ditakdirkan untuk umat Allah sekarang dising kap-

kan. Dua puluh tujuh pasal terakhir dari Yesaya dalam banyak cara 

mencerminkan dua puluh tujuh kitab terakhir dari Alkitab, yang kita 

sebut Perjanjian Baru — yang dimulai dengan Yesaya 40 dan nubuat 

tentang Yohanes Pembaptis sebagai “suara mengguntur yang berseru-

seru di padang gurun” (Yohanes 1:23), memberitakan kedatangan Sang 

Mesias, yang membawa berita tentang hidup dan harapan. Anda dapat 

menganggap perjalanan Anda membaca Yesaya seperti perjalanan 

membaca seluruh Alkitab, karena keduanya berakhir dengan Allah 

yang menjadikan segala sesuatu baru, termasuk memberi kita langit 

yang baru dan bumi yang baru (Yesaya 66:22, lihat juga Wahyu 21-

22).

Kalau Anda harus mengambil seluruh Alkitab dan menjejalkannya 

menjadi satu buku, Anda akan mendapatkan nubuat dari Yesaya. Kitab 

Yesaya benar-benar adalah miniatur Alkitab. Yesus dan Paulus me ngutip 

Yesaya lebih banyak daripada kitab Perjanjian Lama lainnya. Kalau 

Anda benar-benar ingin mengetahui Alkitab Anda, bacalah Yesaya!

Hukuman bagi Para Pemberontak. Sejak awal, penglihatan itu me-

nyingkapkan tema utama yang mengalir dalam seluruh tulisan profetik 

ini: hukuman bagi para pemberontak. Semua orang telah menyimpang, 

dengan keras kepala berkanjang dalam pemberontakan mereka dari 

ujung kaki mereka sampai ke ujung kepala mereka. Tuhan Yahweh, 

Panglima Bala Tentara Malaikat, telah memberikan ucapan profetik ten-

tang hukuman terhadap manusia, mulai dari para pemimpin Sodom 

sampai orang-orang Gomora, dari orang-orang Filistin sampai orang-
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orang Moab, dari Mesir sampai Babilonia. Dalam bahasa yang meng-

getarkan hati dan menggambarkan dengan jelas, Yesaya menubuatkan 

harinya Tuhan Yahweh, satu masa di mana Dia akan menghukum dunia 

karena kejahatannya dan orang-orang jahat karena dosa-dosa mereka. 

Pada hari murka-Nya yang menyala-nyala, langit akan gemetar karena 

ngeri dan bumi akan bergoncang dari dasar-dasarnya.

Pencurahan murka yang merupakan teguran ini disimpan bukan 

hanya untuk bangsa-bangsa yang telah berpaling dari Tuhan Yahweh, 

melainkan juga untuk umat Allah yang telah menghina Yang Kudus 

dari Israel. Israel dan Yehuda telah jauh dan terasing dari Allah, 

mempersembahkan korban-korban kekejian dan ibadah yang cemar. 

Yang lebih parah, mereka menggantikan ibadah kepada Yang Kudus 

dari Israel dengan ibadah kepada berhala-berhala tidak berarti yang 

terbuat dari kayu dan batu. Perjanjian Israel dengan Yahweh dilanggar 

oleh penyembahan berhala mereka dan ketidakpercayaan mereka. 

Seolah anak-anak Allah tidak mengakui Bapa mereka. Dan kebinasa an-

lah yang dijanjikan untuk kesombongan yang demikian. Ya, Allah ada-

lah kasih dan rindu mencurahkan kasih-Nya kepada umat-Nya, orang-

orang yang telah dipilih-Nya dan ditetapkan-Nya sebagai milik-Nya 

sen diri. Namun, Allah itu kudus, dan walaupun dalam belas kasihan Dia 

mungkin menunda penghakiman, Dia pasti akan menghakimi umat-

Nya.

Yang luar biasa, bahkan selama penghancuran dan penghakiman, 

Allah menyebut umat-Nya “anak perempuan Sion” (Yesaya 1:8). Umat 

Allah adalah anak perempuan-Nya, lahir dari Sion, alam yang kudus. 

Bukannya menjadi tempat tinggal-Nya, mereka malah menjadi seperti 

sebuah gubuk reyot. Pekerjaan Allah, seperti yang tampak dalam kitab 
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Yesaya, adalah untuk memulihkan “gubuk” ini menjadi tempat tinggal 

Tuhan melalui api-Nya yang memurnikan. Bahkan kota yang terke pung 

suatu hari nanti akan menjadi Yerusalem Baru, di mana Allah dan ma-

nusia bersatu.

Harapan akan Pemulihan dan Penebusan. Kebaikan dan belas ka-

sihan selalu menang atas penghakiman. Allah akan unggul dalam kasih 

karunia kepada umat-Nya dan mengembalikan kepada mereka lebih 

banyak daripada yang dirusak oleh dosa dan dicuri oleh iblis. Akan 

tiba harinya ketika Tuhan Yahweh menghunus pedang-Nya yang sangat 

besar dan kuat dan membela perkara kita, membunuh ular kebi ngung-

an, dan melakukan karya pemulihan yang berkuasa dari musuh dan 

penebusan dari dosa dalam kehidupan umat-Nya. Dia adalah Saudara-

Penebus kita, Yang Mahakuasa yang menyingkapkan kepada kita kasih-

Nya yang melindungi dan memelihara seperti seorang saudara yang 

datang membantu orang terdekatnya yang sedang dalam kesusahan 

untuk menebus dan menyelamatkannya. Dia sangat mengasihi kita 

sehingga Dia memikul peran sebagai pelindung keluarga, menjadi kor-

ban untuk menyelamatkan kita dari bahaya dan mengembalikan kita 

kepada Allah.

Allah adalah Allah yang memulihkan, bahkan bagi orang-orang yang 

sudah sangat mengecewakan-Nya. Dia selalu mempunyai orang-orang 

yang tersisa, “benih kudus” dari orang-orang yang selamat yang akan 

mun cul melalui belas kasihan-Nya, bahkan pada waktu penghakiman. 

Saat ini, orang-orang percaya yang benar mempunyai benih kudus dari 

Kristus di dalam kita, karena kita sudah dilahirkan dari atas. Orang-

orang yang tersisa adalah satu tema penting yang terdapat dalam berita-

berita yang disampaikan para nabi, khususnya Yesaya. Teologi ten tang 
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Allah yang melindungi suatu sisa sangat penting bagi Yesaya sehingga 

dia menamai salah satu anak laki-lakinya Shear-Jashub, “suatu sisa akan 

kembali” (7:3). Sisa dari orang-orang yang mengasihi Allah yang berpe-

gang pada satu Manusia (Yesus) akan dinaungi dan dilindungi, bahkan 

pada masa penghakiman.

Pemulihan dan penebusan ini dipadatkan dalam tiga nyanyian da-

lam kitab Yesaya: Nyanyian Pujian untuk Orang-orang Tebusan (pasal 

12), Nyanyian Sukacita Orang-orang Tebusan (35:1-10), dan Nyanyian 

tentang Keselamatan (52:7-12). Dalam masing-masing nyanyian, anak-

anak Allah diajak untuk memuji Tuhan Yahweh karena memalingkan 

murka-Nya dan memberikan penghiburan yang lembut; karena mela-

kukan terobosan dan memberi kita kemenangan, membalas musuh-

musuh kita dengan keselamatan dari hukuman Tuhan; karena berita 

indah tentang damai sejahtera dan kebahagiaan; dan karena penying-

kapan kuasa Tuhan Yahweh yang menyelamatkan di hadapan semua 

bangsa. Pujian adalah unsur penting dari pengajaran Yesaya tentang 

penebusan. Kalau kita sendiri tidak mau memuji Tuhan, maka ciptaan 

Tuhan akan menggantikan kita memuji Tuhan!

Kata Ibrani untuk keselamatan adalah yeshuw’ah, dan kata itu dite-

mukan dalam Yesaya dua puluh delapan kali. Kata ini serupa dengan 

nama Ibrani dari Yesus: Yeshua. Penebusan adalah kata terakhir Allah, 

bukan penghakiman. Mengenal Yesus berarti mengenal Allah sang 

pem beri keselamatan yang mengutus Dia (Yohanes 14:9). Melalui 

Dia, Pelayan Yang Menderita, keselamatan kita dicapai saat Dia dito-

lak dan diejek, ditikam dan diremukkan, dilukai dan dihukum. “Seperti 

domba yang tidak patuh, kita semua telah menyimpang dan tersesat,” 

tulis Yesaya secara profetik. “Masing-masing kita telah berpaling dari 
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jalan Allah dan memilih jalan kita sendiri; namun demikian, Yahweh 

telah membebankan kesalahan dari setiap dosa kita ke atas Dia” (53:6), 

membuka pintu harapan yang menuju penebusan.

Menyatakan Sang Mesias. Akhirnya, penglihatan itu memberi kita 

pengetahuan profetik mengenai tema yang terpenting dalam Alkitab: 

Sang Mesias. Lebih banyak daripada bagian lainnya dalam firman Allah, 

penyataan ilahi mengenai Yang Diurapi dari Tuhan Yahweh dicurah-

kan di sini untuk kepentingan umat Allah. Pertimbangkanlah semua 

mis teri yang dinyatakan di hadapan kita melalui pelihat-nabi ini:

Yesaya 7 menjanjikan kepada dunia satu tanda dari Tuhan Yahweh 

sendiri: “Perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak 

laki-laki dan akan menamai-Nya Allah Di Tengah Kita” (ayat 14). Tidak 

ada yang ajaib tentang seorang perempuan yang melahirkan anak; itu 

terjadi setiap hari. Tetapi, Matius mengutip perkataan nubuat ini untuk 

kelahiran Sang Mesias dari seorang perawan (Matius 1:23). Tidak ada 

anak dengan seorang ayah manusia dapat menjadi penggenapan dari 

Imanuel, Allah di tengah kita.

Dalam pasal 9, Yesaya sedang menubuatkan pelayanan Yesus yang 

akan membalikkan kutuk melalui cahaya dari terang-Nya yang menyinari 

tempat-tempat di mana perusakan telah merampas harapan kita. Te-

rang yang mulia ini mencakup pengajaran Yesus, mukjizat-mukjizat-

Nya, dan kehidupan murni yang dijalani-Nya di hadapan Bapa. Yesus 

Kristus adalah terang yang menyelamatkan bagi yang terhilang, peng-

hiburan bagi yang terluka, keutuhan bagi yang hancur hati, dan kele-

pasan bagi tawanan. Dia adalah terang sukacita, terang wahyu, terang 

kelepasan. Yesaya menubuatkan bahwa saat terang Yesus menyinari 

bumi, terang itu akan membawa panen sukacita dan kegembiraan.
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Lima ayat pertama dari pasal 11 menyingkapkan beberapa segi 

tentang Mesias. Dia akan berasal dari garis keturunan Daud, Dia adalah 

tunggul Isai, Cabang yang berbuah. Dia akan mempunyai tujuh kali lipat 

Roh Allah yang tinggal atas-Nya: Roh Yahweh, Roh Hikmat yang Luar 

Biasa, Roh Pengertian yang Sempurna, Roh Strategi Bijaksana, Roh Kuasa 

yang Sangat Kuat, Roh Wahyu, dan Roh Takut akan Tuhan. Pemerin tah an-

Nya akan adil dan penuh kebenaran, dan akan menunjukkan kese tiaan-

Nya kepada Allah. Yesus menggenapi semua sifat ini sepenuhnya se-

bagai Cabang-Mesias dari Tuhan Yahweh yang sudah lama dinantikan.

Yesaya 42 memperkenalkan kita kepada Tuhan Yesus, Sang Mesias, 

sebagai pelayan terpilih dari Tuhan, ditopang oleh Yahweh, diutus 

untuk satu misi ilahi membawa terang dan kemerdekaan ke hati umat 

perjanjian-Nya. Dimulai dengan pasal 42, Yesaya memberi kita empat 

Nyanyian Pelayan: (1) Pasal ini menghadirkan Dia sebagai Pelayan yang 

Setia yang membawa terang kepada bangsa-bangsa. (2) Dalam 49:1-

13 Dia adalah Pelayan Terpilih untuk membawa keselamatan kepada 

bangsa-bangsa dan untuk memulihkan Israel. (3) Dalam 50:4-9, kita 

membaca nyanyian tentang Pelayan yang Taat yang menyatakan Bapa. 

(4) Dalam 52:13–53:12 kita menemukan Pelayan yang Menderita. 

Nyanyian-nyanyian ini menjadi batu puncak dari pewahyuan ilahi 

yang menyingkapkan Sang Mesias.

Semua tulisan profetik mempunyai kuasa untuk mengubah Anda. 

Mereka mengubah pandangan kita tentang masa depan, mereka mem-

beri kita makna profetik untuk masa lalu, dan mereka memberi kita 

kuasa untuk menjalani hidup yang kudus saat ini. Bacalah Yesaya su-

paya Anda diubahkan dan melihat Allah mengubah hidup Anda.
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- Yesaya -
PENGLIhATAN

1Inilah penglihatana yang diterima Yesaya,b anak Amos, oleh pe wah-

yuan ilahi mengenai apa yang akan terjadi pada Yehuda dan Yeru-

salem selama zaman Uzia, Yotam, Ahas, dan Hizkia, raja-raja Yehuda.c

Satu Bangsa dalam Pemberontakan
2Dengarkan, hai langit! Dengarlah,d hai bumi!

 Karena Tuhan Yahweh sudah berbicara:e

a 1:1 Atau “nubuat.” Ini mengacu kepada seluruh kitab sebagai satu pewahyuan ilahi 
dari Allah. Kata Ibrani chazown berarti melihat secara rohani, mempunyai sebuah 
pewah yuan atau mimpi, atau menerima nubuatan. Kata ini biasanya digunakan untuk 
menggambarkan bagaimana nabi-nabi menerima komunikasi ilahi.
b 1:1 Dipercaya bahwa Yesaya adalah seorang aristokrat, anggota keluarga kerajaan 
dan keponakan Raja Uzia. Ayahnya, Amos, adalah saudara Raja Amazia.
c 1:1 Bahkan nama-nama yang disebutkan di ayat 1 mempunyai sesuatu untuk di-
ajarkan kepada kita. Yesaya berarti “Yahweh adalah keselamatan (kemenangan).” Amos 
berarti “dijadikan kuat atau berbesar hati.” Yehuda berarti “pujian.” Yerusalem berarti 
“ajaran tentang damai sejahtera (keutuhan).” Yesaya bernubuat selama masa pemerintahan 
Uzia (“kuasa Yahweh” atau “Yahweh itu perkasa”), Yotam (“orang yang dijadikan sem-
purna oleh Yahweh” atau “Yahweh itu tulus”), Ahas (“pemilik/penguasa” atau “memperoleh”), 
dan Hizkia (“dikuatkan oleh Yahweh” atau “orang yang diteguhkan oleh Yahweh”). Inilah 
yang diajarkan kepada kita oleh arti nama-nama di ayat 1: Kita dapat melihat bahwa peng-
lihatan profetik dari seorang nabi yang berani akan menanamkan kuasa Yahweh, yang 
mendewasakan orang-orang yang disempurnakan oleh Yahweh. Mereka akan menjadi 
pemilik dan orang-orang yang memperoleh janji-janji surga sampai mereka dikuatkan oleh 
Yahweh dan diteguhkan di segala jalan mereka! Semua ini akan terjadi di negeri pujian 
dan di dalam pengajaran tentang damai sejahtera.
d 1:2 Bahasa Ibraninya secara harfiah: “ear me” (pasang telinga untuk mendengarkan-Ku).
e 1:2 Allah memanggil dua saksi-Nya ke ruang pengadilan-Nya (Ulangan 19:15), langit 
dan bumi, mengenai tujuh dakwaan Allah terhadap Israel karena melanggar perjanjian 
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 “Dengan lembut Kupelihara anak-anak dan membuat mereka besar,a

 tetapi mereka memberontakb terhadap Aku!
3Bahkan seekor lembu jantan yang bodoh pun secara naluriah me ngenal 

pemiliknya

 dan bagal yang keras kepala mengenal tangan yang memberinya 

makan,c

 tetapi Israel tidak mengenal Akud

 dan umat-Ku tidak mempunyai pengertian.”e

dengan-Nya. Lihat Ulangan 4:26; 30:19; 31:28; 32:1; Mazmur 50:4; Yeremia 2:12.
a 1:2 Atau “Mengangkat mereka tinggi (memuliakan).” Kata-kata yang diterjemahkan 
sebagai “memelihara” dan “membuat mereka besar” adalah dua sinonim bahasa Ibrani yang 
dapat diterjemahkan “memuliakan, memajukan, menaruh di tempat yang tinggi, dewasa, 
ber tambah, mengagungkan, menaikkan, mengangkat, dan membuat bertumbuh.” Inilah 
yang akan dilakukan Allah Bapa untuk anak-anak-Nya. Dalam kitab Yesaya, kasih Allah 
kepada Israel ditunjukkan dalam tiga cara: Dia adalah Bapa (Yesaya 1:2-3; 63:16; 64:8), Ibu 
yang memelihara (66:12-13), dan Suami (54:5). Allah adalah Bapa, Ibu, dan Suami Israel.
b 1:2 Kata Ibrani untuk “memberontak” (pasha) menunjukkan pelanggaran perjanjian. 
Perjanjian Israel dengan Yahweh dilanggar dengan penyembahan berhala dan ketidak-
percayaan mereka. Seolah anak-anak Allah tidak mengakui Bapa mereka.
c 1:3 Atau “di mana harus menemukan palungan milik tuannya.” Allah sedang menun-
jukkan bahwa binatang-binatang yang “bodoh” mempunyai ketaatan yang lebih besar 
kepada tuan mereka daripada ketaatan umat Allah kepada-Nya.
d 1:3 Walaupun tersirat dalam bahasa Ibraninya, baik Vulgata Latin maupun Septuaginta 
(LXX) menuliskan “mengenal Aku.” Kata Ibrani untuk “mengenal” adalah yada’ dan mengacu 
kepada mempunyai hubungan pribadi yang mendalam dengan seseorang. Umat Allah 
tidak mempunyai hubungan mendalam dengan Allah, tampaknya tidak menyadari kesem-
patan luar biasa untuk mempunyai hubungan mendalam dengan Allah Empunya Surga. 
Setidaknya keledai mengetahui di mana tuannya akan memberi makan dia, sedangkan 
umat Allah tidak mengerti di mana mereka dapat diberi makan dan dikuatkan oleh firman 
Allah dan oleh Roh Kudus. Sekaranglah waktunya untuk mengenal Tuhan dan palungan-
Nya. Bukankah menarik bahwa Yesus dibaringkan di palungan seekor keledai ketika Dia di-
lahirkan? “Palungan sang pemilik” adalah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah 
datang untuk memberi kita makan Roti Hidup-Nya.
e 1:3 Maksudnya, “Umat-Ku tidak mengerti jalan-jalan-Ku dan tidak mengerti betapa 
baiknya Aku.”
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Dakwaan Yesaya
4Oh,a betapa bangsa ini terus berbuat dosa!

 Lihatlah mereka menyeret beban berat kesalahan mereka!

 Mereka adalah anak-anak yang rusak, keturunan pembuat keja-

hatan.

 Mereka telah berbalik dari Tuhan Allah

 dan memandang rendah Yang Kudus dari Israel!b

 Mereka telah melepaskan diri dari pertolongan Allah!c

5Mengapa kamu ingin lebih disakiti lagi?

 Mengapa kamu dengan keras kepala terus memberontak?d

 Seluruh kepalamu sakit,e

 dan hatimu dan tekadmu lemah dan payah.
6Kamu sudah rusak dari ujung kakimu

 sampai ke ujung kepalamu. Tidak ada integritas —f

 yang ada hanya luka-luka memar, luka-luka yang membusuk, dan 

luka-luka yang menganga!

a 1:4 Atau “Aduh” atau “Celakalah.” Kata bahasa Ibrani (hoy) digunakan pada upacara 
penguburan sebagai suatu ratapan.
b 1:4 Ini adalah gelar Allah kesukaan Yesaya; dia menggunakannya dua puluh enam kali 
dalam kitab ini. Dua puluh enam adalah nilai bilangan Ibrani untuk Allah, YHWH (Yahweh).
c 1:4 Atau “Mereka sama sekali jauh (terasing dari Allah)” atau “Mereka telah mundur 
(melarikan diri dari Allah).”
d 1:5 Atau “Mengapa sesudah mengetahui kamu akan dipukuli lagi, kamu malah mem-
berontak lagi?” Ini lebih merupakan ratapan seorang ayah yang mengasihi daripada dak-
waan seorang hakim. Di sini tampak hati Allah yang remuk karena umat-Nya yang tidak 
taat dan suka memberontak.
e 1:5 “Kepala” setidaknya berbicara tentang dua hal: pemimpin bangsa itu dan pikiran-
pikiran yang telah berpaling dari Allah.
f 1:6 “Kaki” mereka yang terluka berbicara tentang bagaimana mereka berjalan me-
ninggalkan Allah; ujung kepala melambangkan keidupan pikiran mereka yang mendesak 
Allah keluar.
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 Luka-luka itu tidak dikeringkan atau dibalut atau diolesi minyak.a

7Negerimu dihancurkan

 dan kota-kotamu dibakar sampai rata dengan tanah;b

 orang-orang asing menjarah hasil bumimu di depan matamu —

 hanya kerusakan dan kehancuran yang mereka tinggalkan!c

8Dan putri Siond ditinggalkan sama tidak berdayanya seperti

 gubuk terpencil di sebuah kebun anggur atau

 seperti dangau reyot di ladang mentimun —

 dalam segala hal seperti sebuah kota yang terkepung!e

9Kalau Tuhan Bala Tentara Malaikatf tidak meninggalkan kepada kita 

orang-orang yang selamat,

 nasib kita akan sama seperti Sodom dan Gomora!g

a 1:6 Namun, kalau kita berpaling kepada Allah, Dia akan membalut luka-luka kita dan 
mendatangkan kesembuhan kepada kita (Lukas 4:18; 10:34). Yesus dilukai dari kepala 
sampai ujung kaki, memar-memar dan dipukuli, untuk mendatangkan hidup dan kesembuhan 
kepada kita. Yesus memikul semua hukuman yang digambarkan dalam pasal ini, dan Dia 
memikul semuanya itu demi kita.
b Secara harfiah ini digenapi kira-kira 175 tahun sesudah pernyataan profetik ini oleh 
serbuan Babilonia pada tahun 586 SM. Lihat Yeremia 25.
c 1:7 Penghakiman Allah muncul dalam bentuk serbuan militer dan penghancuran.
d 1:8 Bahkan selama masa penghancuran, Allah memanggil umat-Nya “putri Sion.” 
Umat Allah adalah anak perempuan-Nya, lahir dari Sion, alam yang kudus. Tetapi bukan nya 
menjadi tempat tinggal-Nya, mereka malah menjadi seperti gubuk reyot. Pekerjaan Allah, 
seperti yang terlihat dalam kitab Yesaya, adalah untuk memulihkan “gubuk” ini men jadi tem-
pat bernaung atau tempat tinggal Tuhan (lihat Yesaya 66). Bahkan kota yang ter kepung suatu 
hari nanti akan menjadi Yerusalem Baru, di mana Allah dan manusia tinggal bersama.
e 1:8 Yesaya mungkin sedang menubuatkan serbuan bangsa Asyur yang akan datang 
ke Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Sanherib. Lihat Yesaya 36-37.
f 1:9 Atau “Tuhan segala bala tentara” atau “Yahweh, yang adalah bala tentara.”
g 1:9 Tetapi belas kasihan menang dan berkuasa atas penghakiman (Yakobus 2:13). 
Allah akan meninggalkan orang-orang yang selamat, suatu sisa di negeri itu. “Benih yang 
kudus” (Yesaya 6:13) akan muncul. “Sisa” itu adalah satu tema penting yang ditemukan 
dalam pesan nabi-nabi (Yesaya 6:13; 10:20-22; 11:11-13, 16; Yeremia 6:9; 23:3; 31:7; 
Mikha 2:12; Zakharia 8:12) dan Paulus (Roma 9:27-29; 11:5). Teologi tentang Allah 
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Keadilan, Bukan Ibadah yang Munafik
10Dengarkanlah perkataan Yahweh:a

 “Kamu para pemimpin Sodom, perhatikanlah teguranb dari Allah 

kita!

 Orang-orang Gomora, lebih baik kamu mendengarkan teguran-

Nya.”
11Dan Yahweh terus berkata:

 “Untuk apa korban-korban persembahan yang tak terhitung 

banyaknya itu—apa gunanya semua itu bagi-Ku?

 Aku sudah sangat kenyang dengan domba-domba jantan korban 

bakaranmu

 dan binatang-binatang gemukmu.c

 Aku tidak senang kepada darah sapi jantan, anak domba, atau kam-

bing!
12Kalau kamu datang ke hadapan wajah-Ku,

 siapa yang memintamu datang menginjak-injak pelataran-Ku?

yang menyelamatkan suatu sisa sangat berarti bagi Yesaya sehingga dia menamai salah 
satu anak laki-lakinya Shear-Jashub, “suatu sisa akan kembali” (Yesaya 7:3).
a 1:10 Yesaya menggunakan perintah ini dua puluh tiga kali dalam kitab ini.
b 1:10 Walaupun bahasa Ibraninya menggunakan kata Taurat (“hukum, perintah”), 
kata itu digunakan dalam konteks dengan arti “teguran atau hardikan.”
c 1:11 Korban-korban persembahan secara fisik itu tidak ada artinya kalau tidak ada 
realitas di dalam hati (Mazmur 51:16-17; Mikha 6:6-8; Matius 23:23). Allah tidak dapat 
dibeli. Dia melihat hati dan menuntut persembahan yang diberikan dalam kekudusan dan 
kebenaran. Korban persembahan binatang gemuk adalah gambaran luar dari apa yang 
ingin dilakukan Allah di dalam kita. Dia ingin membunuh bagian yang “gemuk” dari 
kita yang hanya dijejali oleh huruf-huruf firman Tuhan tetapi bukan oleh kerendahan hati 
yang diajarkan oleh firman Tuhan (Ulangan 8:2-3; 2 Tawarikh 7:14; Yesaya 66:2; Yakobus 
1:21).
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13Berhentilah membawa korban-korban persembahanmu yang tidak 

berarti.a

 Kemenyanmu yang menyala berbau busuk!

 Perayaan-perayaanmu yang bernoda dosa,b

 perayaan-perayaan bulan barumu, hari-hari Sabatmu,

 berbagai pertemuan salehmu—Aku tidak tahan melihatnya!
14Dengan segenap jiwa-Kuc Aku membenci

 perayaan-perayaan bulan barumu dan pesta-pestamu;d

 semua itu tidak lebih dari beban

 yang membuat-Ku muak dan bosan menanggungnya.
15Ketika kamu merentangkan tanganmu untuk berdoa,

 Aku akan menyembunyikan mataku darimu.e

 Ulangilah doa-doamu sesukamu, tetapi Aku tidak mau mende ngar-

kan,
16Basuhlah dirimu dan buatlah dirimu bersih

 Singkirkan perbuatan-perbuatan jahatmu dari pandangan-Ku

 dan berhentilah berbuat dosa!f

17Pelajarilah arti dari melakukan yang baik

 dengan mencari kebenaran dan keadilan!

a 1:13 Atau “pemberian-pemberianmu yang tidak berarti.”
b 1:13 Atau “kesalahan dan pertemuan wajib,” kemungkinan ini adalah dua ide yang 
disatukan (hendiadys). Lihat juga Yeremia 7:11.
c 1:14 Allah mempunyai jiwa dengan emosi dan keinginan. Dia sempurna seluruhnya.
d 1:14 Allah menyebut itu “pesta-pestamu,” bukan pesta-pesta-Nya (Imamat 23:2). 
Perayaan-perayaan mereka telah menjadi perayaan yang sangat memalukan dan tercemar 
oleh dosa sehingga Allah bahkan tidak ingin nama-Nya yang kudus dikaitkan dengan tingkah 
laku mereka yang berdosa pada hari-hari kudus itu. Lihat Amos 5:21-24.
e 1:15 Lihat 1 Timotius 2:8; Mazmur 66:18.
f 1:16 Ini juga adalah pesan yang disampaikan Yohanes Pembaptis (Matius 3:8).
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 Selamatkanlah orang yang tertindas.a Tegakkanlah hak anak-anak 

yatim

 dan belalah perkara janda-janda.b

18Datanglah sekarang dan marilah bicarakan langkah-langkah selan-

jutnya yang harus diambil bersama-sama.c

 Yahweh berulang-ulang berjanji kepadamu:d

 “Walaupun dosa-dosamu menodaimu seperti warna merah kir mizi,e

 Aku akan memutihkannya seperti salju putih bersih yang baru turun!

 Walaupun dosa-dosamu berwarna merah lembayung,f

 mereka akan menjadi putih seperti bulu domba!g

19Kalau hatimu rela membiarkan-Ku menolongmu,

 dan kalau kamu mau menaati-Ku, kamu akan berpesta berkat

 panen yang berlimpah.h

a 1:17 Atau “Belalah orang yang menjadi korban.”
b 1:17 Lihat Mazmur 9:18; Yesaya 58:7; Yeremia 22:16; Yakobus 1:27.
c 1:18 Atau “Datanglah sekarang dan marilah kita bicarakan secara saksama bersama-
sama.” Ini diambil dari kata bahasa Ibrani yākah, yang jelas berhubungan dengan 
pengadilan dan menyiratkan satu putusan di pengadilan.
d 1:18 Bukannya menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah, dalam anugerah dan 
belas kasihan-Nya, Hakim-Yahweh malah memberikan pengampunan penuh.
e 1:18 Bahasa Ibrani untuk “merah kirmizi” diambil dari akar kata untuk “dua kali (di celup)” 
atau “dua kali (dimasukkan ke dalam bahan celup warna merah kirmizi),” se hingga men jadi-
kannya warna permanen.
f 1:18 Kata untuk “merah lembayung” (Ibrani tola) juga merupakan kata untuk seekor 
cacing yang bila digilas, mengeluarkan darah berwarna merah lembayung dan kemudian 
digunakan sebagai warna permanen untuk mencelup kain. Yesus menyebut diri-Nya seekor 
“cacing (tola)” ketika berada di salib, sebagai cacing yang digilas dan mengeluarkan darah 
berwarna merah lembayung. Lihat Mazmur 22:6.
g 1:18 Salju dan bulu domba secara alami berwarna putih. Tuhan bukan hanya akan 
menangani dosa-dosa luar kita, Dia juga akan membersihkan sifat kita, mengubah kita dari 
dalam ke luar. Anugerah mencakup pengampunan penuh.
h 1:19 Atau “yang terbaik dari negeri itu.” Bagi orang percaya zaman sekarang, ini adalah 
negeri kasih karunia yang diwarisi orang-orang yang lemah lembut. Yang terbaik dari 
negeri itu adalah buah kehidupan Yesus (Galatia 5:22, tuaian dari Roh Kudus). Pedang yang 
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20Tetapi kalau kamu keras kepala dan tidak mau menurut,

 pedang akan memakanmu.”a

 Mulut Yahweh telah berbicara.

Kejatuhan Masyarakat
21Lihatlah bagaimana kota yang dulu setia

 telah menjadi sama tidak setianya seperti seorang pelacur!

 Dia yang tadinya “Pusat Keadilan,”

 di mana kebenaran tinggal,

 sekarang menjadi tempat tinggal para pembunuh!b

22Dia yang tadinya seperti perak murni, sekarang hanya campuran;

 yang tadinya sangat murni, sekarang diencerkan seperti anggur yang 

dicampur air.c

23Para pemerintahmu pemberontak dan sekutu orang-orang yang tidak 

jujur.

 Mereka adalah para pemeras yang berpusat pada diri sendiri
 yang mencintai suap dan yang mengejar hadiah.

 Mereka tidak membela anak-anak yatim

menghancurkan adalah pedang firman Allah yang berkilat, menyingkapkan dan menikam 
kita sampai ke bagian diri kita yang paling dalam (Ibrani 4:12).
a 1:20 Teks bahasa Ibraninya mengandung permainan kata yang jelas. “Kalau kamu men-
dengarkan, kamu akan memakan hasil panen itu; kalau kamu memberontak, kamu akan 
dimakan oleh pedang.”
b 1:21 Atau “orang-orang yang menjatuhkan hukuman mati,” mungkin ini adalah dak-
waan tentang hakim-hakim yang menghukum mati orang yang tidak bersalah.
c 1:22 Yang tadinya perak (penebusan) sekarang sudah menjadi sampah. Anggur pilihan 
(kepenuhan dan karunia-karunia Roh) sudah diencerkan dan tidak dapat dipahami. Karunia-
karunia dari Allah sudah diencerkan oleh kehidupan kedagingan yang tidak memenuhi 
standar kekudusan – anggur pilihan dari Roh dirusakkan (diencerkan) oleh perbuatan-per-
buatan daging.



33YESAYA

 atau memikirkan hak janda yang tidak berdaya.
24Karena itu, inilah yang diputuskan Yang Berdaulat,

 Tuhan Allah Bala Tentara Malaikat, Yang Perkasa dari Israel:

 “Ah,a Aku akan melepaskan diri dari lawan-lawan-Ku

 dan membalas sendiri musuh-musuh-Ku!b

25Aku akan mengarahkan tangan-Ku yang menyala-nyala ke atasmu

 dan membakarmu dan memurnikanmu menjadi bersih.”c

Allah Menjanjikan Para Pembebas
26“Aku akan mengembalikan para pembebas seperti pada zaman dulu

 dan para penasihatmu yang bijaksana seperti pada mulanya.d

 Barulah sesudah itu kamu akan disebut Kota Kebenaran

 dan Kota Kesetiaan!”e

a 1:24 Atau “Celakalah!” Dalam Septuaginta tertulis: “Celakalah orang-orang yang me-
megang kekuasaan di Israel.”
b 1:24 Yang menyedihkan, karena orang-orang dan para pemimpin mereka yang tadi-
nya setia berbalik dari apa yang benar, sekarang Allah menyebut mereka “lawan-lawan-Nya” 
dan “musuh-musuh-Nya.” Melawan Allah yang berdaulat berarti Dia mungkin ber balik dan 
melawan Anda.
c 1:25 Septuaginta menambahkan satu kalimat yang tidak ditemukan dalam bahasa 
Ibraninya: “Aku akan menghancurkan mereka yang tidak mau taat dan menyingkirkan para 
pelanggar hukum dari tengah-tengahmu.” Bahasa Ibraninya adalah “Aku akan mem ba lik kan 
tangan-Ku untuk melawanmu dan melebur segala yang tidak berguna di dalam dirimu dan 
menyingkirkan campuranmu.”
d 1:26 Allah menjanjikan pemulihan oleh para pembebas (Obaja 21) atau “hakim-hakim” 
dan “para penasihat bijaksana.” Hakim-hakim apostolik dan para penasihat profetik akan 
datang. Mereka diutus untuk menantang kemandekan dan membuat kita memikirkan jalan-
jalan kita. Hasil dari pelayanan mereka yang dibutuhkan adalah umat Allah akan menjadi 
Kota Kebenaran dan dipulihkan menjadi Kota (Gereja) Kesetiaan. Yesaya melihat sekilas 
Yerusalem Baru, Kota Pengantin yang turun ke bumi. Kota itu akan menjadi “Kota Kebe nar-
an,” karena Allah akan tinggal bersama umat-Nya.
e 1:26 Lihat juga Galatia 4:26.


