




“Selama pembuangan di Babel, aku 
Yehezkiel, seorang imam, dan 

orang-orang buangan lain sedang 
duduk-duduk di tepi Sungai Kebar.”

“Aku melihat awan besar 
disertai kilat yang dikelilingi 

oleh cahaya terang.”

“Di tengah-tengah api 
ada sesuatu seperti 

logam yang membara ...” 

Yehezkiel 1:1-4Yehezkiel 1:1-4

YehezkielYehezkiel
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“… dan di dalam api itu 
ada empat sosok yang 

menyerupai makhluk hidup.”

“Wujud mereka menyerupai manusia, 
tapi masing-masing mempunyai empat 
wajah dan empat sayap. K�mpatnya 
memiliki wajah manusa, singa, sapi 

jantan, dan elang.”

“Api itu bergerak kian kemari di 
antara makhluk-makhluk hidup itu.”

“Sayap mereka saling bersentuhan, bergerak 
lurus ke depan dan tidak bebalik. Kemana pun 

roh itu pergi, mereka mengikuti.”

“Di samping setiap makhluk 
itu ada roda di dalam roda 

yang berkilauan.”

“S�t makhluk hidup itu begerak, 
roda-roda itu pun ikut bergerak.”

“Ketika makhluk hidup itu 
terangkat, roda-roda itu 

pun terangkat.”

Yehezkiel 1:5-21Yehezkiel 1:5-21
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“Di atas makhluk-makhluk itu ada cakrawala 
yang berkilauan seperti kristal es.”

“Di atas cakrawala itu ada sesuatu 
seperti takhta dari permata safir.”

“Di takhta itu, ada sosok 
seperti seorang manusia.”

“Ada cahaya terang yang 
mengelilingi sosok itu.”

“itulah wujud dari 
keserup�n kemuli�n A�ah.”

“Aku tersungkur, dan mendengar 
suara seseorang yang berkata ...”

Yehezkiel 1:22-28Yehezkiel 1:22-28
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Aku mengutusmu 
kepada umat Israel … 
bangsa pemberontak 
yang membangkang 

terhadap-Ku … mereka 
adalah bangsa yang 

keras kepala.

Aku telah 
menjadikanmu 
pengawas bagi 
bangsa Israel.

Ambillah sebuah 
lempengan tanah 

liat, dan gambarlah 
kota Yerusalem di 

atasnya.

Bangunlah
tembok

pengepungan.

Ambillah sebuah 
wajan besi dan 

letakkan wajan itu di 
antara kamu dan 

kota itu.

Berbaringlah 
pada sisi kirimu 

selama 390 hari, 
satu hari untuk 

setiap tahun dosa 
Israel.

Lalu berbaringlah 
pada sisi kananmu 

selama 40 hari, satu 
hari untuk setiap 

tahun dosa Yehuda.

Makanlah
campuran roti 

yang Kuberikan, dan 
pangganglah dengan 

cara yang najis untuk 
mengingatkan bahwa 

mereka akan makan roti 
yang najis di tempat Aku 

akan menghalau
mereka.

Cukurlah 
rambut dan 
janggutmu.

Bakarlah
sepertiga rambut

itu di tengah kota, 
tebas sepertiganya dengan 
pedang di seantero kota, 
hamburkan sepertiganya 

ke udara, dan taruh 
beberapa helai di

jubahmu.

Yerusalem telah 
memberontak melebihi 
bangsa-bangsa lain di 
sekitarnya, dan telah 

mengikuti cara
hidup mereka.

Yehezkiel 2-5Yehezkiel 2-56



Nubuat melawan 
gunung-gunung Israel. Aku 
telah didukakan oleh hati 

mereka yang berzina. Mereka 
akan membenci diri mereka 

sendiri karena kejahatan dan 
kekejian yang mereka yang 

telah Kulihat.

Negeri ini penuh dengan 
penumpahan darah. Karena 

itu, Aku akan mendatangkan 
yang paling jahat dari antara 

bangsa-bangsa untuk 
merampas rumah-rumah 

mereka.

Dosa Israel dan Yehuda 
sangat besar! Aku tidak 

akan menyayangkan 
atau berbelas kasihan 

kepada mereka.

“Kerub-kerub itu merentangkan 
sayap dan terangkat dari tanah.”

“Kemuli�n Tuhan 
beranjak dari ambang 

Bait Suci.”

Yehezkiel 6-10Yehezkiel 6-10 7



Untuk
para pemimpin, Tuhan

berfirman, “Kamu akan mati
oleh pedang dan Aku akan 
menjatuhkan hukuman ke 

atasmu, karena kamu
tidak men�ti perintah-

perintah-Ku.

Ketika Aku 
menyerakkan 

Israel di antara 
bangsa-bangsa, 

mereka akan tahu 
bahwa Akulah 

Tuhan!

Kepada 
nabi-nabi

palsu,
sampaikan 
pesan ini …

Celakalah nabi-nabi 
bodoh! Mereka hanya 
mengikuti roh mereka 
sendiri, tanpa melihat 

apa-apa!

Tuhan tidak 
mengutus mereka 

sehin�a perkat�n 
mereka tidak akan 

digenapi.

Dan kamu para penyembah
berhala! Kamu menaruh berhala
dalam hatimu dan meleta�an 

batu sandungan kejahatan
di depanmu.

Bertobatlah
atau A ah akan 

menimpakan empat hukuman 
mematikan atasmu; pedang, 

kelaparan, binatang
buas, dan wabah

penyakit!

Seperti
Aku melemparkan

cabang pohon anggur
untuk umpan api,

demikianlah Aku akan
menyerahkan penduduk

Yerusalem.

Aku akan 
membuat negeri 

itu menjadi sunyi 
karena mereka 

tidak setia 
kepada-Ku.

Yehezkiel 11-15Yehezkiel 11-158



“Tuhan berfirman: Kamu 
mengandalkan kecantikanmu 

dan kemasyhuranmu untuk 
menjadi pelacur!”

“Kamu menyembelih anak-anak-Ku 
dan mengurbankan mereka 

kepada berhalamu dalam ritual 
yang menjiji�an!”

“Jiwa yang berdosa 
adalah jiwa yang 

akan mati.”

“Aku tidak 
menginginkan 

kematian orang 
jahat, kata Tuhan. 
Bertobatlah dan 

hiduplah!”

“Ratapan ini adalah bagi raja-raja Israel:  
israel adalah pohon an ur yang menghasilkan 
buah dan ditanam dekat air yang melimpah. Tapi 
kini, dia ditanam di padang gurun, di tanah yang 

kering dan gersang.”

“Dulu dia adalah singa betina, tapi 
dia akan dikurung dalam kandang 

dan dibawa ke raja Babel.”

A�ah telah berfirman 
kepada masing-masing 

kamu, buanglah berhalamu 
yang menjiji�an itu!

T�tilah 
hukum-Nya dan 
kuduskanlah 
hari Sabat!

Yehezkiel 16-20Yehezkiel 16-20 9



Babel akan
menjadi pedang A�ah 

untuk menghukum israel. 
Dengarlah firman

Tuhan …

“Lihatlah,
Aku menentangmu 

dan akan menghunus 
pedang-Ku serta membunuh 
orang benar dan orang 

jahat yang ada
di dala�u!”

“Kamu mendatangkan 
celaka ke atasmu 

dengan menumpahkan 
darah. Kamu dinajiskan 

oleh berhalamu.”

“Bahkan para imam 
memperkosa hukum-Ku dan 

menajiskan barang-barang 
kudus-Ku.”

Samaria telah 
menjadi pelacur, 
bernafsu kepada 
orang Asyur dan 

Mesir.

Yerusalem lebih buruk.  
Dia melacurkan diri dengan

Mesir dan tidur dengan
orang Babel.

“Karena kamu telah melupakan 
Aku dan membuang Aku di 

belakang pun�ungmu, kamu 
harus menan�ung hukuman

dari kemesuman dan
persundalanmu.”

Yehezkiel 21-23Yehezkiel 21-2310



Ceritakan 
sebuah 

perumpamaan 
kepada kaum 
pemberontak 

ini.

Letakkan
sebuah kuali dan 
tuangkan air ke 

dalamnya. Masukkan 
potongan-potongan 

daging terbaik. 
Tumpuk kayu di 

bawahnya dan rebus 
hingga mendidih.

“Karena itu, beginilah 
firman Tuhan A�ah ...”

“Celakalah kota penumpah 
darah itu! Aku sendiri yang 

akan membuat tumpukan 
kayunya semakin banyak.”

“Tumpuklah kayu dan 
nyalakan apinya.”

“Aku tidak akan berbalik 
atau menaruh belas kasihan. 
Aku tidak akan menyesalinya. 
Aku akan menghakimi sesuai 

dengan perbuatanmu.”

Lalu
A�ah berkata 

kepadaku bahwa 
dengan satu pukulan 
Dia akan mengambil 
istriku, kesuk�n 

mataku.

Tapi aku tidak akan 
menangis, atau meratap, 

atau makan makanan 
perkabungan ...

Aku berbicara 
kepada umat di pagi 
hari, dan malam itu 

istriku mati.

Yehezkiel 24:1-17Yehezkiel 24:1-17 11



Aku melakukan 
seperti yang 
diperintahkan 
kepadaku …

Apa arti 
semua ini bagi 

kami?

“A�ah berfirman, Dia akan 
mencemarkan tempat kudus-Nya, 

benteng keban��nmu, 
kesuk�n matamu.”

“Anak-anakmu laki-laki dan 
perempuan akan mati oleh pedang.”

“Tetapi kamu tidak akan 
meratap ataupun berkabung.”

“Kamu tidak akan berkabung atau menangis, tapi kamu akan 
merana karena dosa-dosamu dan kamu akan merintih.”

Lalu aku
menyampaikan pesan
A	ah dan bernubuat 
melawan Amon, Edom, 

Filistin, Tirus,
dan Mesir.

Yehezkiel 24:18-27 Yehezkiel 24:18-27 12



“Firman Tuhan datang 
lagi kepadaku.”

“Ketika Aku membawa sebuah pedang ke suatu 
negeri, dan penjaga meniup tanda peringatan, jika 
orang-orang tidak mendengarkan, darah mereka 

akan tertan�ung atas kepala mereka sendiri.”

“Namun, jika penjaga itu tidak 
meniup trompet, dan orang itu 

binasa, maka darahnya akan Aku 
tuntut dari tangan penjaga itu.”

Aku 
menetapkan 

kamu sebagai 
penjaga 
Israel.

Ketika Aku
berkata kepada orang 
jahat bahwa dia pasti 

akan mati dan kamu tidak 
memperingatkannya atas 
dosanya, Darahnya akan 

Aku tuntut dari 
tanganmu!

Katakan kepada
mereka, Aku tidak berkenan 

dengan kematian orang jahat, 
tapi agar orang jahat itu 
berbalik dari jalannya dan 

hidup. Mengapa harus mati, hai 
keturunan Israel?

Yehezkiel 33:1-11Yehezkiel 33:1-11 13



“Tuhan membawaku keluar dengan 
Roh Tuhan dan menempatkanku di 

tengah-tengah lembah yang penuh 
dengan tulang kering.”

Anak manusia, 
dapatkah 

tulang-tulang 
ini hidup?

Ya, Tuhan 
A�ah! Hanya 
Engkau yang 

tahu.

Bernubuatlah kepada 
tulang-tulang ini dan 

katakan …

Hai tulang-tulang 
kering! Dengarkanlah 

firman Tuhan!

“Aku akan 
membuat napas 

masuk ke 
dala�u …”

“… Aku akan menyambung 
otot-otot dan menumbuhkan 

daging padamu, lalu menutupnya 
dengan kulit.”

“Aku akan memberi napas 
ke dala�u sehin�a 

kamu akan hidup.”

“Dan kamu akan tahu 
bahwa Akulah Tuhan.”

Anak manusia, 
tulang-tulang ini 

adalah seluruh 
keturunan

Israel. 

Dengarlah mereka 
berkata, “Tulang-tulang 

kami mengering dan 
pengharapan kami sudah 
lenyap. Kami benar-benar 

sudah lenyap.”

Aku akan 
membawamu ke 

tanah Israel dan 
kamu akan tahu 
bahwa Akulah 

Tuhan.

Aku akan 
menaruh Roh-Ku 
ke dalammu dan 
kamu akan hidup.

Yehezkiel 37:1-14Yehezkiel 37:1-14
14
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“Pada tahun ke-15 setelah kejatuhan 
Yerusalem, Tuhan membawaku ke Yerusalem 

dalam sebuah penglihatan. Di sana aku 
melihat seorang laki-laki yang rupanya 

seperti tembaga. ia membawa benang linen 
dan tongkat pengukur.”

“Di sini, Tuhan menunju�an 
kepadaku Bait Suci yang akan 
datang, tempat Mesias akan 

memerintah dalam kebenaran.”

“Laki-laki yang rupanya
seperti tembaga itu

menunju�an kepadaku pintu
gerbang, pelataran, semua 

ruangan, dan Bait Suci.”

“Aku melihat kemuli�n A�ah 
israel datang dari timur.”

“Penglihatan yang kudapat itu 
sama dengan yang kudapat di 

tepi Sungai Kebar.”

“Aku pun tersungkur.”

“Kemudian, Roh 
Tuhan mengangkatku 
dan membawaku ke 
pelataran bagian 

dalam dan kemuli�n 
Tuhan memenuhi Bait 

Suci.”

“Dan nama kota itu 
sejak waktu itu 

sampai seterusnya 
adalah …”

“TUHAN ADA 
Di SANA.”

Yehezkiel 40-48Yehezkiel 40-4816














