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Kritik leks'
Ay.30

M (Masora) memiliki J?? r.juju. dengan J'??, dalam T (Targum), sedangkan

LXX (Sepruaginta) tidakmemiJikinya.2 Dengantidakditerjemahkannya'p sebagaipreposisi

keterangan dalam IXX bukanlah suatu masalah, karena IXX juga menekankan pmberontakan

yangtelah dilakukan olehrumah lsrael danpenghakimansebagaikonsekuensinya.

M memiliki EFN yang b er arti or dng(tunggal maskulin), sedangkan T memiliki U-N

sebagai kata benda umum tanpa jenis kelamin. T mengacu kepada rumah Israel sebagai Israel

sebagai saru kesatuan&eseluruhan, bukanhanyalaki-laki (ryai) sepertiyangterdapat dalam

M.

M memiliki T?l-]? adalah bentuk jamak dari -.{Tl dan T memiliki iltnfl'llN)
adalah benruk jamak dari fnll, sedangkan LXX memiliki ol do. n dalam bentuk tunggal.l

M dan T menekankan jalan hidup dan segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dari

rumah Israel, sedangkan LXX menekankan perbuatan tertenru.

M memiliki ;11;1 ::'1$, LXX memiliki ku,rioj, dan T memiliki Etii\ rT. r1t;

yang dimiliki M ridak dimiliki oleh LXXa dan T. Etilb$ yang dimiliki oleh T tidak dimitiki

oleh LXX dan M. rT dalam T sejajar dengan illiF dalam M dan ku, rioj dalam LXX.

Dalam BHT' diruli s adonay yhwh (dohim) . Dengan memfiki adonay yhwh (elohim) ,menunjukkan

bahrn'a BHT memiliki nama yang lengkap yang tidak dimiliki oieh M serta T dan seolah-olah

melengkapi kekurangan yang terdapat pada M dan T.

M memiliki ENI IXX memiliki le,gei, dan T memiliki T-|lt LYX dan T menggunakan

kata kerja sebagai pekerjaan aktif yang secara langsung sedang dilakukan oleh TUHAN,

sedangkan M menggunakan kata benda (trS) untuk menegaskan bahwa firman TUHAN
yang dideklarasikan oleh nabi Yehezkiei adalah sesuai dengan yang telah disampaikan ieh
TUHANkepadanya.

M memiliki iniF dalam bentuk orang ketiga tunggal dan LXX memiiki e; sontai
dalarn be ntuk orang ketiga jamak. M menekankan setiap indii'idu dari rumah Israel, sedangkan

LXX menekankan rumah Israel secara keseluruhan.
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Ay.3l
M memiliki D] (dalammereka) mungkin dalam beberapa kodeks Perjanjian Lama

tulisan tangan (Mss)6 dirulis r! (dalam-Ku) seperti yang dimiliki LXX, eivj evme , .7

M menekankan pelanggaran-pelanggaran yang dihidupi oleh rumah Israel, sedangkan Mss dan
LXX menekankan pelanggaran sebagai pemberontakan rumah Israel dalampersekutuannya
denganTUHAN.

. M memiliki ilm Dt] U]tn :b dan T memitiki xbnr rnT brrn
:?. rta menekankatt p".ilnu*"r, dun t .naur*, ,.ddk;; i;"".r.i"r.r"i.rJr:rdn,
penghormatan, dan kesadaran beragama.

4y.32
Keterangan mengenai tllN dan E$f, lihat penjeiasan dalam 3ya.r 30.
M memiliki itn i:'F,:l dan tmemiliki lDrpnN] tn5pb l:,1n, LXX

tidak memilikinya.' M i"" r -."&ankan pertob"t"r, dir, [.*trfrr" fria]ri, adlnrt."gufu
aktivitas kehidupan, termasuk di dalamnya penyembahakan kepada TUHAN, sebagai saru-
sarunya sikap yang harus dimiliki oleh rumah Israel unruk tetap eksis. IXX tidak memiliki
penekanan tersebut dal amayat32. LXX hanya menekanl<an ketidakinginan TUHAN akan
kematian rumah Israel yang juga menjadi penekanan M dan T.

Terjemahan
Oleh karena iru, Aku akan menghakimi seriap orang menurut cara hidupnya, kamu hai

rumahlsraei,firmanTuhanTUHAN. Berbaliklahdanberubahlahdarisegalapemberonrakanmu
maka kesalahanmu tidak akan menjadi sandungan yang menjatuhkanmu. Buanglah dari
padamu segala pelanggaranmu yang kamu telah berdosa di dalamnya, dan buarlah bagimu
hati baru dan roh baru, dan mengapa kamu akan mati hai rumah Israel? Sebab Aku tidak
berkenan dalam kematian orang yang mati itu, firman Tuhan TUHAN. Jadi berubahlah dan
hiduplah.e

Struktur
Dalam Yeh. l8:l-32, TUHAN menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang telah

dilakukanoleh rumah Israel, penghakiman yang akanmereka alami, danlertobaian sebagai
jalan keluar untuk tetap hidup. Perjabarannya sebagai berikut:
1. Ayat l-4, TUHAN menyatakan bahwa Ia memiliki orangtua dan anak-anak, namun setiap

orang yang berbuat dosa akan mati karena dosa-dosanya.
2 . Ayat 5'9 ,TU HAN menentukan klasifikasi orang benar yang akan mengalami hidup.
3. Ayat 10-13, TUHAN menegaskan bahwa anak yang hidup dalam kekejian akan

menans{ung akibat kesalahannya sendiri, yaitu kematian.
4. Ayatl4-20 ditegaskan bahwa jika seorang anak sadar akan kesalahan yang dilakukan

oleh ayahnya dan ia tidak melakukannya, maka anak iru akan hidup, tetapi ayahnya akan
mati karena kesalahannya.
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5. Ayat2I-29,rumah Israel diingatkan bahwa jika orang fasik bertobat maka ia akan

mengalami hidup, tetapijika orangbenarberbalik darikebenarannya, maka ia akan mati

karena dosanya.

6. Ayat3O-32adalah penegasan terakhir bahwa TUHAN memberikan solusiperr obatan

kepada rumah Israel agarmereka mengalami hidup.

Beberapa penekanan penting dalam Yeh. l8:30-32yang menjadi topik utama kitab

Yehezkiel adalah penghakiman dilaksanakan sesuai dengan perbuamn dan cara hidup

setiap orang (ay. 30a; bdg. l8:10), berpaling dan berubah dari segala pelanggaran/

pemberontakan (ay. 30b, 32a;bdg. 14:6; 18:30; 3 j:15), dan memiliki hati baru dan roh baru

agar tetap eksis (ay. 3Ia,32b:bdg. ll:19; 36:26).

Ay.3o 
Analisa

n];T T1$ ES: bX:P: n'l E:tJ}| t!'89$ ]'ll-!P U'$ pb' : 
Pf ,arirrr pr.ioriri t.i.runf*il umumnya ai..1"*^rtkan tieret'ore}' Fb^,"

mengacu kepada suatu keadaanyangsudahterjadi, yaitu menunjuk kepada pelanggarandan

pemberontakan yang telah dilakukan oleh rumah Israel (ay. 5-18). ]?? jugt menyatakan

sesuatu yang ada di depan atau yang akan terjadi sebagai akibat dari apa yang telah terjadi,

yaitu sikap TUHAN yang akan menghakimi rumah Israel karena pelanggaran dan

pemberontakan yang telah mereka lakukan (ay. 3O). Pada sisi lain,])! memiliki pengertian

memangbanrB yang menunjuk kepada keadaan yang sebenarnya telah terjadi dan sesuaru yang

sebenarnnya akan terjadi. Rumah Israel memang benar telah melakukan pelanggaran dan

pemberontakan, dankarenairu,TUHANsecara tems terangmenunjukkan sikap-Nyamelalui

firman-Nya bahwa Ia akan menghakimi rumah Israel (ay. 30).

TITD EF$ secaraharfiahditerjemahkanseilaporangmenut-utjdlnlny,a 6!l adalah

kata benda tunggal maskulin yang menunjuk kepada orang dewasa atau laki-laki yang telah

akilbalikdantelahdipercayakantangpngjar,vabsosialdankeagamaan. Kadangditerjemahkan

su,ami (bdg.Yeh. 16:32, 45). Dalam kitab Yehezkiel, penilaian terhadap perbuatan dari rumah

Israel umumnya terfokus pada UrN (7:16;14:4,2; l8:5,7, 8; 32:10; 33'.20).

T)lJ? terdiri dari preposisi ! yang berar:i menumt atau sesudi dengan, l{.1-1

yang berarti jalan at^u cara,penjamakan kata benda maskulin !- , dan akhiran ganti orang

ketiga tunggal maskulin l. Arti jalan atau cara dari -.J11 dalam nas ini lebih difokuskan

kepada kebiasaan, cara hidup, atau tinclrkan yang berhubungan dengan sikap hidup seseorang.'a

:lJJiugu berarti tingkah laku yang diruntut atau jalan hidup yang dikehendaki oleh Allah

yang harus dimiliki oleh manusir.r.rs D:rlam kit:rb Yehezkiel, Yehezkiel mengumumkan bahwa

runrah lsrael telah me milih jalan hidup yang jahat (13:22:2Q:44: 163I, 32) yang berbeda

dengan jalan TUHAN (18:25, 29,33:17,20), dan konsekuensinya adalah TUHAN
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akan membalas s p orang sesuai dengan perbuatannya (7:9;9:10; ll:2l; 16:43:22:3r).
Dengan demikian, Tl:lJP menunjuk kepada pola prilaku seriap orang dari rumah Israel
dalam berbagai aspek kehidupannya,16 sedangkan ltJ--llD EltN menyarakan bahr,l,a ridak
seorang pun dari rumah Israel yang cara hiclupnya akan luput dari perharian dan penilaian
TUHAN

bx:q: n'! E)nN ubun- 1':T --:-.''
ObS adalah bentuk QalT imperfek orang pertama runggal d.ari dari kata OpS yang

berartimemerintah,menghakimi,menghukum.ls EtsE{menunjukkanbahwaTUHAN sendiri
menyatakan bahwa diri-Nya adalah Hakim yang akan menghakimi umat,Nya. BpU
mendapat penekanan penting dalam kitab Yehezkiel rentang penghakiman yang dilaksanakan
oleh TUHAN untuk menyatakan keadilan-Nya kepada umar-Nya (T:3,g,27;rr:ro,ll; 16:3g;
20:35,36;2r:30:30:20; 34:17,20,22),danpenghakiman rersebur dilaksanakan berdasarkan
perbuatan atau cara hidup seseorangyang akan menenrukan layak atau tidaknya ia hidup (Z:3,
8; 18:23; 24:14; 36:17, 19).

ElfN terdiri dari akhiran ganti orang kedua jamak maskulin E) (/e amu) danpenunjuk
penderita rlN yang menunjuk kepada bn$ ITJ Qamahlsrael). numah Israel menunjuk
kepadasemuaorangyangtinggaldi Israel (bdg. Ayub 17:13) dan/atauseisirumahyangmenjadi.
bagian dari keluarga Israel (bdg Kej 7:l;17:27).rs Jadi rumah Israel adalah penggambaran
tentang orang-orang Israel secara keseluruhan sebagai satu bangsa. Keberadaan rumah Israel
yang demikian menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari isi rumah Israel akan lolos dari
penghakiman yang dilaksanakan oleh TUHAN.

;11;T rl'1$ (Tuhan TUHAN) adalah nama yang paling banyak digunakan dalam
kitab Yehezkiel.2. Kedua nama ini digunakan secara berurutan untuk mengingatkan rumah
Israel bahwa Tuhan Cttl$) adalah Allah yang dekat serta selalu berada dengan umar-Nya,
dan TUHAN (,'Iit) adalah Tuan dan Raja atas rumah lsrael d.an diri-Nya adalah suci sesuai
dengan nama-Nya yang suci dan yang selalu rnenyarakan diri-Nya kepada umar-Nya melalui
firman'Nya, nama-Nya, dan perbuatan-Nya, termasuk di dalamnya menghakimi rumah Israel.

E$l frrraan) dalam kitab Yehezkiel hanya dikenakan kepacla i1li1! rl.l$ yang
memiliki firman dan yang menyatakannya kepada umat-Nyer.rr -aun) sebagai konfirmasi clan
penegasair fimran yang disampaikan TUHAN bahr,va Ia berfirman clan Ia akan menggenapinya.
illn: tIt ESI juga menyatakan keberadaan TLIHAN yang telah membuar kepucusan
kepada rumah Israel dan Ia sendiri mendelekrasikannya kepada mereka melalui nabi- Ny;r,l



yang isinya adalah Ia akan mengadili setiap orang dari rumah Israel sesuai dengan perbuatannya

masing-masing.

E?ryqP-blD i:.q,]] i:iu
:|lliU adalah kata kerja Qal imperatiljamak maskulin, berasal dari fiU.r Jid berarti

berbalik dengan maksud berjalan ke arah yang berlawanan. 3iU mengacu kepada perubahan

darijalanyangsalahkejalanyangbenar. Biasanyaditerjemahkanbertobatyangberartiberbalik

dari segala dosa (bdg. Yes. 59:20; I Raja 8:35) dan kembali kepada Allah (bdg. Yes. 10:21; Mal.

3'.7).to :lflU adalah perintah kepada rumah Israel untuk berbalik/meninggalkan segala

pelanggaran yang telah mereka hidupi sebagai jalan hidup dan kembali kepada TUHAN.25

DalamkirabYehezkiel,bqbalikdaridosadankembalihepadaTUHANadalahpemberitaanpenting

karena menyangkut hidup dan matinya isi rumah Israel (3:19, 20; l3.22;18'2L,23,24,26,27,

28;33:9,L1,12,14,19), sehingga secara tegas TUHAN menyatakannya kepada rumah Israel.

iltfi adalah kata kerja hifil (kausatif)26 imperatifjamak maskulin berasal dari fiU.
i:r$il adalah perintah yang mengacu kepada upaya untuk menghasilkan buah pertobatan

dalamsegalaaspekkehidupan (14:6;18:30, 32;33:15). i:Ttt adalahperintahuntukmenjalani

proses perubahan secara benar dan sukarela agar menghasilkan perubahan secara eksternal,

yairu sikap hidup dan tingkahlaku yangbenar sebagaibukti dari kehidupanpenyembahan

yangbenar.2T

E-:. tP@ blq ,..u.u harfiah diterjemahkan da riseluruhpeldnggardnm* bUl terdiri
dari preposisi JD lanS berarti dari (from, out of) yang kadang menyatak an asal/sumber atau

perbandingan;tt ian keterangan lb $eturuh atau sanua). Dalam pasal 18,lKomi tiga kali
disebur bersama denga" 9e (18:28, 30, 3l) unrLlk menegaskan segala benruk pelanggaran

yang telah dilakukan oleh rumah Israel.

tr?.tp$ terdiridari DS-E yangberurtirebellionatautransgression2et- penjamakan

kata benda maskulin, dan Et) kata ganti orang kedua jamak maskulin. Berdasarkan arti yang

ada, dapat dijelaskan bahwa D$p adatah tindakan tidak setuju pada ketentuan yang ada

(pemberontakan) dan/atau perlakuan di luar ketenruan yang telah ditetapkan (pelanggaran).

Pemberontakan/pelanggaran adalah salah satu tema dalam kitab Yehezkiel yang

menjelaskan ketidaktaatan rumah Israel (14:ll; 18:22,28, 30, 3L,21:24;33:10, 12; 37:2l;pasal
20). Secara khusus dalam pasal 18, TUHAN menyatakal beberapa pelanggaran yang telah

dilakukan rumah Israel, seperti tidak melakukan keadilan dan kebenaran (ay. 5), memakan

daging persembahan di atas gunung, melihat kepada berhala-berhala, mencemari isteri
sesamanya, menghampiri perempuan wakru bercemar kain (ay. 6), menindas orang lain, tidak

mengembalikan gadaian orang, merampas milik orang, tidak memberi makan kepada orang
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lapar, tidakmemberipakaiankepada orangyangtidak berpakai an(ay.Z), memungut bunga
mengambil riba, melakukan kecurangan, tidak melakukan hukum yang benar di antara sesama

(ay. 8), dan berlaku tidak setia terhadap ketetapan dan keretapan TUHAN (ay.9;bdg. ay. l0-
13, 15-18).

Irr bruTr;! q! illir:-Nl1
btUp! ,Iil*b ,.."ru harfiah direrjemah kantidalemenjadibatusandungan.illj!

adalah Qal Imperfek orang ketiga tunggal maskulin dari kata iTil yrrrg berarti ada a.;1u

menjadi. ,T.,I*b menegaskan peringatan yang diberikan TUHAN kepada rumah Israel
agar mereka tidak hi{up dalam pelanggaran dan pemberontakan.

bqp! teridiri dari preposisi b dan bUTn yang berarti sandungan arau batu
sandungan.rO Dalam Perjanjian Lama, 

t2lEtJ! 
lebih banyak ditemukan dalam kitab yehezkiel

(3:30;7:9;14:3,4,7,18:30; 2r:15;44:r2)yangberartibaru sandunganyangdapatmenjaruhkan

seseorang.

pberartiperbuatanyang tidakjujur atau yangsalahyangdengansengaja dansadar
dilakukanolehseseorangyangdapatmembawanyakepadapenghakiman.r, 

Tg jugu..nunjuk
kepada bukti dari kesalahan seseorang yang akan menjadi batu sandungan yang
menghancurkannya.r2 p disebutkan oleh Yehezkiel sebagai cara hidup yang salah dan selalu
dilakukandandihidupi olehrumah Israelyangakanmenghancurkannya (bdg. 3:lg,l9;4:4,5,
6,17;7:13,16, 19; 9:9;14:3,4,7,10;16:49;lg:lZ, lg, 19, 20, 30;21:23,24,25,29;24:23;2g:lg;
29 :16 32:27 ; 33 :6, 8, 9; 35 :5; 36:31, 33 ; 39 :23).

Ay.31,

E! trFl'gp ]q$ D?'p{F-bb-n|! E),bqn i),?g,l
Dt?q,l adalah hiphil (kausatif) imperatif orang kedua jamak maskulin dari kata

lbU yuns *n*".u kepada tindakan untuk mencabut/mengambil dan membuang jauh
jauh (melemparkan).' Ini adalah sikap dan upaya unruk melepaskan diri dari keterikatan
terhadap pelanggaran-pelanggaran yang selalu dilakukan oleh seseorang. Dalam kirab
Yehezkiel, -{bU rauiu bersifat kausatif (5:4:7:19;tg:31;20:7,g), dengan maksud bahwa
rumah Israel harus menjalani proses penanggalan segala pelanggaran dan pemberontakan
secara sungguh-sungguh sehingga mereka menjadi baru dan hidup unruk memuliakan
TUHAN

TI



EB EliUtUP adalah kata kerja Qal perfek orang kedua jamak maskulin dari kata ll@ y^ttg

berarri memberontak ataumelanggar (tidak taat),3a dan akhiran ganti pokok EJ (dalamldengan

mereka).t5 Dalam kitab Yehezkiel, kata kerja llpp ditemukan sebanyak tiga kali dengan

penekananbahwarumah Israel sebagai bangsapemberontak (2:3), pemberontakan sebagai

bagian dari hidup mereka (18:31), dan sebagai pemberontak, mereka tidak akan masuk ke

tanah Israel (20:28).

Adapunpelanggaran-pelanggaran yangdengan sadar dilakukan oleh rumah Israel,

umumnya adalah kejahatan terhadap sesama (Yeh. 18:5-8), tetapi bagi TUHAN, perbuatan-

perbuatan itu adalah pemberontakan yang secara langsung mereka tujukan kepada-Nya, dan

akibat dariperbuatanyangdemikian adalahkematian (I8:4,13, 18,24). Unrukiru,TUHAN

memerinrahkan mereka agar mereka membuang jauh dari diri mereka segala pelanggaran

yang relah mereka lakukan, tidak menaruh perhatian lagi, dan tidak melakukannya lagi, agar

tidak menjadi malapetaka bagi mereka.

ilfin nir fin rb o>b rbgl---.-.
lbll adalah Qat imperatif orang kedua jamak dari ilp! yang berarti melakuhan,

membudt,atatJmayadihan. rSJ;ugaberartimenyelesaikanpekerjaandenganhasilyangbaikr

dari/dan untuk diri sendiri yang mengacu pada ilE]fl t:ln] U]|l =! thatibarudanroh

baru). Dalam pasal 18, umumnya ilpp menekanan perbuatan baik (18:5, 8, 9, 14, 19,21,24)

dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh rumah Israel (18:10, 12,18,22,26), sedangkan dalam

ayat 31, il_61 menadapat penekanah khusus, yaitu membenruk diri sendiri agar menghasilkan

haribarudanrohbaru.

:! t.lin aifokuskan kepada pusat perasaan (f er. 4:18), pusat pikiran (Kej. 6:5), pusat

kehendak (I Sam. 10:26) dan pusat inspirasi (Kel.35:34)." )> juga menunjuk kepada

keadaan keaslian manusia tentang apa adanya dari segala yang dihasilkan dari kepribadiannya.

Sedangkan l]i"l menyatakan keadaan manusia yang berakhlak yang selalu mencari dan

berhubungan dengan Penciptanya, dan l]Tl yang dimiliki manusia memungkinkannya unftk

menyembah Penciptany^yangadalah Roh (bdg. Yoh.4:24;II Kor. 3:17).

dlfl umumnya diterjemahkan baru ataukudus,sehingga ilE]fl DT! dID *
dapat juga &terjemahkan "hati kudus dan roh kudus." Hati baru dan roh baru dimaksudkan

oleh TUHAN agar rumah Israel memiliki keadaan yang baru kudus secara total di hadapan

TUHAN.
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Dalam janji-Nya tentang pembaharuan (Yeh. 11:14-25; 36:l-38), TUHAN berkata
bahwa la akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada mereka (Yeh. 1Ll9;
36:26). Pemberian hati baru dan roh baru akan terjadi setelah TUHAN menyadarkan rumah
Israel tentanghukumanyang akan Iaberikankepada merekayang disertaidengankesadaran
yang mereka miliki unruk berubah (bdg. ll:18, sebagai contoh mengesampingkan dewa-dewa).
Dalam 36:26 diinformasikan bahwa rumah Israel tidak mampu untuk menguduskan nama
TUHAN karena kenajisan mereka, sehingga TUHAN sendiri menguduskan nama-Nya di
dalam diri mereka dan memberikan kepada mereka hati baru dan roh baru. Jika dikaitkan
dengan 18:31, maka memiliki hati baru dan roh baru menyangkut dua aspek, pertama, TUHAN
bertindak unruk menguduskan hati dan roh rumah Israel agar mereka menjalani kehidupan
rohani secara benar dan memiliki penyembahan yang benar kepada TUHAN; kedua, tanggung
jawab rumah lsrael untuk sadar akan segala pelanggaran yang telah mereka lakukan dan
meninggalkannya sebagai kesiapan unruk menerima dan menjalani hidup baru.

bnrb nt! mnn npbt--''ilEht.rdirillrik"i*"ny,;fp(apa,betapa),karadepanb.,danawalanpenghubung

7 @an"maka,lalu). Penggabungan pertanyaan r-lllt, preposisi )., dan awalan penghubung l
umumnya diartikan danuntuleapan atau danmengapa." ilD?] adalah bentuk perranyaan
retorikaa0 untuk menyatakan keridakinginan tentang sesuarLl yang akan terjadi sesuai dengan
isipertanyaan.

mQn adalah Qal orang kedua jamak maskulin berasal dari kata l1:lD yang berarti
mari. ilffl menyatakan bahwa kematian;dalah aktivitas yang dilakukan oleh rumah Israel
melalui pelanggaran dan kesalahan yang dilakukannya. Dalam kitab Yehezkieldisebutkan
bahwa rumah Israel berada dalam cara hidup yang akan membawa mereka kepada kematian
(3:18, 19, 20; 6:12; 7 :15; l8:4, 13, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32; 33:8, 9, 15, 18, 2Z).

Pertanyaan innD ilDh ("... dan mengap a ltamu ahan mdti?) dijumpai sebanyak riga
kali dalam kitab Yehezkiel (Yeh. 18:23, 32; 33:ll) yang menegaskan bahwa sebenarnya TUHAN
tidak menginginkan kematian rumah Israel, tetapi sebaliknya, Ia memberikan solusi kepada
mereka, yairu berbalik dan berubah dari segala pelanggaran sebagai cara hidup yang membawa
kepada kematian, agar mereka retap hidup.at

4y.32
nlrr rllN EN: nDil nlD! ?bn* Nb r!-, -: \: t l-'::. .

f'm adalah Qal imperfek orangpertama tunggal dari kata fEfl yang b erarri desire

atau pleasure.42 ntnf terbentuk dari hl.p (l<ematian) dan preposisi !. hEtr] adatah
bentuk partisip aktifl3 tunggal maskulin dari kata hlD yang berarti mati @ang mati itu).
nl-bil nlD! fbTS Nb 'l gebab Aku tidak berkenan dalam kematian orang yang



perbuatannya (bdg. Yeh. l8:4, 30). Namun penghakiman bukanlah satu-sarunya solusi yang
diberikan TUHAN unruk menghadapi pelanggaran dan pemberontakan yang dilakukan oleh
umat-Nya. Hal ini dibuktikan dengan pertanyaan-Nya, "Mengapa kamu harus mati?" (Yeh.
18:31) dan pernyataan-Ny^,"Aku tidak menginginkan kematian orang yang mati iru" (Yeh.
18:32).

Pertanyaan (ay. 31) dan pernyataan (ay. 32) tersebut menyatakan sikap TUHAN
bahwa Ia sebenarnya menolak pemikiran manusia yang menilai diri-Nya secara negatif bahwa
Ia senang terhadap kematian manusia.a6 Pertanyaan dan pernyataan tersebutjuga merupakan
protes ilahiaT yang menyatakan bahwa TUHAN tidak menginginkan kematian umat-Nya
sebagai akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan. Ia lebih
mengutamakan keselamatan dan kehidupan umat-Nya dari pada kematian mereka.as

Solusi yang diberikan TUHAN kepada umat-Nya adalah pertobatan sebagai kunci
untuk seseorang mengalami hidup (Yeh. 18:32). Pertobatan yang dimaksud adalah kesadaran
dan penyesalan seseorang akan dosa yang telah dilakukannya, meninggalkan segala perbuatan
dan cara hidup yang salah, dan berbalik kepada TUHAN untuk taat kepada-Nya dan
menyembah-Nya. Hanya dengan cara demikian, umat-Nya akan dianugerahkan hati baru
dan roh baru untuk menghasilkan buah pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap inilah
yang dikehendaki TUHAN agar umat'Nya tetap eksis (hidup) secara jasmani (ia terpelihara
di dalam hidupnya) dan rohani (ia memiliki persekuruan yang harmonis dengan TUHAN).

Kenyataan hidup sehari-hari menunjukkan bahwa banyak orang sedang hidup dalam
bentuk penyembahan yang salah kepada Allah (memberhalakan diri sendiri, mateii/uang,
pekerjaan, atau obyek apapun yang dituhankan selain dari TUHAN), memperlakukan diri
sendiri secara tidak benar yang dapat merusak diri dan kehidupan sendiri (terlibat dalam
kebiasaan, kegiatan, dan pekerjaan yang memberikan dampak negatif terhadap rubuh dan diri
sendiri), dan melakukan kejahatan terhadap sesama (merusak, mengganggu, dan merugikan
diri serta kehidupan orang lain, seperti pemerkosaan, pencurian, kecurangan, dan
ketidakadilan). Sikap hidup yang demikian adalah benruk pelanggaran dan pemberonrakan
terhadap TUHAN dan konsekuensinya adalah ketidakberartian hidup dan kematian (bdg.
Yeh. l8:4, 13, 20, 24,26).

Pertobatan adalah solusi yang tepat dan kepurusan penting yang hanrs dimiliki seriap
orang. Ini dimulai dari kesadaran yang dimilikinya bahwa ia teiah berdosa terhadap Allah dan
bertindak untuk meninggalkan dosa untuk berbalik/kembali kepada Allah dengan cara
mempercayai Yesus Krisrus sebagaiJuruselamatnya'tn Q:id). Pertobaran seperti ini menurur
William Chamberlin adaiah "... perubahan pada rancangan hidup: keseluruhan pola hidup
diubah; tujuan hidup menjadi berbeda; aspirasi hidup menjadi berbeda."tO Pertobatan yang
mengacu kepada perubahan total dalam dlri seseorang. Ia tidak hidup untuk dirinya sendiri
dan dengan dosa yang dihidupinya, tetapi ia meninggalkan dosa, hidup unruk Allah, dan
melakukan yang dikehendaki oleh Allah.il Pertobaran yang demikian memungkinkannya
unluk menghasilkan buah pertobatan (Mat. 3 :8), memimpinnya untuk mengenal kebenaran (II
Tim.2:25), memperoleh hidup (Kis. 1 1:8) yang membar.vanya kepada keselamatan (II Kor.
7:10).s2
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28 Page H. Kelley, BiblicalHebrew: An Introductory Grammar,3}.
2e lbid,3g3.
u'Bdg. I Sam. 25:3I,'9tU>nbl".
n W. L. Holladay (Editor), A ConciseHebrew andAramaic Lexicon of the OldTestament
Based upon the Lexical Work of Ludwig Koehler and Waher Baumgartner,s.v. "llll;.'
Bandingkan juga penggunaan dalam terjemahan laln Derbi Bible: "... so iniquiryshall nor be

your snare." KJV: "... so iniguiryshall not be your ruin." NAS: "... so that iniquity may not
become a srumbling block to you." NET: "... then it will not be an obstacle leading ro iniquiry.'
NIV:"...thensin'uvillnotbeyourdownfall." NLT:"...Don'tlet dremdestroyyou!." BIS:'Jangar
biarkan dosamumenghancurkan dirimu." TB: "... supaya itu jangan bagimu menladi batu
sandungan, yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan."
32 Arti berdasarkan konteks ayat.
} Beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris menggunakan kata "cast away'' (KJV, DBY,
NAS, Nq). Bandingkan penggun aannyadalam Yes. l:16; 55:7.
ra Arti kata t@ diambil dari Page H. Kelly, BiblicaL Hebrew: An Inrroductory Grammar,
393 (he rebelled, transgressed).
35 D. L. Baker, S. M. Siahaan,A. A. Sitompul, PengantarBahasalbrani,ll5.
36 Strong's Concordance of the Bible, s.v., "ilb9" (accomplish, achieve). Beberapa terjemahan dalam

bahasa Inggris memberikan makna yang berbeda dalam menerjemahkan:lb!1. NIV dan
NKJ: get; NAS, KJV, dan Derby: make; NET: fashion; NLT: find. Ini mungkin dikarenakan
dari mana sumber untuk memperoleh hari baru dan roh baru.

' w. L. Holladay (Editor), A concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the old
Testament,BasedupontheLexicalWorkof LudwigKoehlerandWaberBaumgartner,
s.v.'5!".
* Bdg. II Raja 14:10;Pengk. 2:15.

'Bdg. Bil. ll:11; Hakim 6:13; I Sam. 6:6;9:21:15:19:27:5:II Sam. l4:t3;A1ub 2T:12;.
*n Bdg. Kei29.25;P;ld.32:7:l Sam. 15:19;i9:5; 26:15:28:16; II Sam. 19:11,43;Ayub l0:t8;Amsal
5:20,
ar Bandingkan nubuatan tentang pengharapan bagi Israel yang disampaikan dalam pasal 33-
39, secara khusus, 33:11.
a2 Arti kata tersebut diambil dari Page H. Kelly, Biblical Hebrew: An Introductory
Grammar,38I.
ar Partisipel adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan sebagai kata sifat yang
digunakan untuk menjelaskan pastisipasi dalam tindakan atau keadaan dari kara kerja. Ibid,
193.
aa Pemahaman ini didasarkan pada kat4uoonlur (Septuaginta) yang diterjemahkan dari kata
::tu, Anthony A. Hoekem a, Diselamatkan oleh Anugerah(Surabaya: Momentum, 2001),
r7s.
at Lihat juga penjelasan Matthew Poole, A Commentary On the Whole Bible, Volume II:
Psalms - Malachi (Mclean, Virgrnia: McDonald Publishing company, n.d.), z16.

a6 T. Whitelaw,"Ezekiel'Vol. I in H. D. Spence andJoseph S. Exell,
The Pulpit Commentary 27(Chicago:Wilcox {s Folletr Co., n.d.), 329.



mdti itu) adalah pernyataan yang disampaikan TUHAN bahwa Ia benar-benar tidak
menginginkankematianrumahlsraelkarenapelanggarandanpemberontkanyangtelahmereka

lakukan.

Kematian yang dimaksudkan adalah penderitaanjasmani ftelaparan [la$] hukuman,

penghancuranYerusalem [14:16;15:8],pembuangan [12:11],danpeperangan [a)7]yangdapat
mengakibatkan kematianfl4:I4);dan kematian rohani (tidak adanyarelasi dengan Allah
secara benar yang ditandai dengan diperlukannya hati yang baru dan roh yang baru fay 3l] )
TUHAN tidak menginginkan kematian seperti iru akan dialami oleh rumah Israel.

:1]4 t:t$ EIN adalah pengulangan pernyataan penegasan bahwa TUHAN tidak
hanya mendeklarasikan penghakiman @dg. 30), tetapi Ia juga mendeklarasikan ketidakinginan

atau ketidaksenangan-Nya akan kematian setiap orangdarirumah Israelkarenapelanggaran

dan pemberontakan mereka.

,t'T,! i:'Ui_1,!

iltfiJ adalah bentuk hiphil imperatif orang keduajamak maskulin dengan awalan

penghubung j dari kata fiU. Dengan diulanginya f:tSfl 'berubahlah (bdg. ayat 30),

maka perubahan cara hidup serta tingkah laku menjadi prioritas penting, yang mana dimulai

dariperubahanbatinsecarabenaryangberdampakpadaperubahansecaralahiriahyangnyata
sebagai bukti pertobatan yang benaraa yang harus dimiliki oleh rumah Israel.

i![] adalah Qai imperatif 2 jamak maskulin dari kata iTlJ (hidup). Hidup yang

dimaksud dalam nas ini adalah tetap ehsis dengan maksud eksis secara jasmani dan rohani.

Secara jasmani rumah Israel tetap tr-idup, bebas dari hukuman dan kematian serta menikmati
pemeliharaan TUHAN; secara rohani rumah Israei memiliki hati baru dan roh baru yang

menjamin penyembahan dan persekutuan mereka dengan TUHAN unruk menikm ati janjl-
janji-Nya (bdg. 20aI- aa).

Dengan demikian, :lt[] :E U,l] menunjukkan bahwa TUHAN tidak hanya

menginginkan kesadaran dan penyesalan, tetapi perubahan yang nyata yang ditunjukkan
melalui tingkahlaku dalamkehidupan sehari-hari, karena inilahyang menjadikan seseorang

tetap hidup. tltltJ if!{if!;uga menegaskan bahwa bagi TUHAN, tidak ada jalan iain yang

olehnya rumah Israel tetap hidup, kecuali mereka berbalik dari segala pelanggaran serta

pemberontakan dan berubah secara sungguh-sungguh.at

tmplementasi
Dosa adalah pelanggaran dan pemberontakan umat TUHAN terhadap Pencipta

dan Penyelamatnya. MenyikapikeberadaanumatTUHANyangdemikian,TUHANsendiri
menyatakan diri-Nya sebagai Hakim yang akan menghikimi setiap orang sesuai dengan
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lni adalah pertobatan yang menyatakan perubahan smrus seseorang di hadapan Allah, yairu ia

menjadi orangpercaya.

Dalam kehidupannya sehari'hari, ia tetap memerlukan pertobatan (i!!Ui]), yaitu

penanggalan kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih mengikatnya, ridak menaruh perhatian

lagi serta tidak melakukannya lagi, dan yang dipercayai serta yang ditaati adalah Allah di

dalam Yesus Kristus. Dengan perkataan lain, setiap orang harus hidup sesuai dengan yang

Allahinginkan,yairu mempercayai-Nya dalam segala aspekkehidupannya danmenghasilkan

buah-buahpertobatan dalamkehidupan sehari-hari, karena dengan cara demikian, ia akan

dituntun oleh Allah untuk menjadi serupa dengan Kristus dan ia pun akan menikmati janji-

janji Allah di dalam hidupnya.
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