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Nubuatan Tentang Penyaliban Yesus

Kedatangan dan penyaliban Tuhan Yesus sudah dinubuatkan didalam perjanjian lama 
Mazmur, Yesaya, Mikha, jauh sebelum Yesus sendiri lahir sebagai manusia.

Hal ini diantaranya dinyatakan dalam Mazmur 22, Yesaya 53, dan Mikha 5:2. 

Mazmur 22:
1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Rusa di kala fajar. Mazmur Daud. 
2 Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh 
dan tidak menolong aku. 

Matius 27:46 - "Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eli, Eli, lama 
sabakhtani?" Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?"
Markus 15:34 - "Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eloi, Eloi, lama 
sabakhtani?", yang berarti: Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?"

3 Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu 
malam, tetapi tidak juga aku tenang. 
4 Padahal Engkaulah Yang Kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. 
5 Kepada-Mu nenek moyang kami percaya; mereka percaya, dan Engkau meluputkan mereka. 
6 Kepada-Mu mereka berseru-seru, dan mereka terluput; kepada-Mu mereka percaya, dan 
mereka tidak mendapat malu. 
7 Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. 
8 Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan
kepalanya: 
9 "Ia menyerah kepada TUHAN; biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang 
melepaskannya! Bukankah Dia berkenan kepadanya?" 
10 Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan; Engkau yang membuat aku aman pada 
dada ibuku. 
11 Kepada-Mu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah 
Allahku. 
12 Janganlah jauh dari padaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. 
13 Banyak lembu jantan mengerumuni aku; banteng-banteng dari Basan mengepung aku; 
14 mereka mengangakan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. 
15 Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya; hatiku menjadi seperti 
lilin, hancur luluh di dalam dadaku; 
16 kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku; dan dalam debu 
maut Kauletakkan aku. 
17 Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka 
menusuk tangan dan kakiku. 
18 Segala tulangku dapat kuhitung; mereka menonton, mereka memandangi aku. 
19 Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. 
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Yohanes 19:23 - "Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian-
Nya lalu membaginya menjadi empat bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian--dan jubah-
Nya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja."

20 Tetapi Engkau, TUHAN, janganlah jauh; ya kekuatanku, segeralah menolong aku! 
21 Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing. 
22 Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku! 
23 Aku akan memasyhurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di 
tengah-tengah jemaah: 
24 kamu yang takut akan TUHAN, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, 
dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel!
25 Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan 
Ia tidak menyembunyikan wajah-Nya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu 
berteriak minta tolong kepada-Nya. 
26 Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar; nazarku akan kubayar di depan 
mereka yang takut akan Dia. 
27 Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari TUHAN akan 
memuji-muji Dia; biarlah hatimu hidup untuk selamanya! 
28 Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada TUHAN; dan segala kaum dari 
bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Nya. 
29 Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. 
30 Ya, kepada-Nya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi, di hadapan-Nya 
akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung 
hidup. 
31 Anak-anak cucu akan beribadah kepada-Nya, dan akan menceritakan tentang TUHAN kepada 
angkatan yang akan datang. 
32 Mereka akan memberitakan keadilan-Nya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah 
melakukannya.

Yesaya 53:
1 Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan 
kekuasaan TUHAN dinyatakan? 
2 Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan TUHAN dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak 
tampan dan semaraknyapun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupapun tidak, sehingga 
kita menginginkannya. 
3 Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita 
kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kitapun dia 
tidak masuk hitungan. 
4 Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang 
dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 
5 Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan 
kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-
bilurnya kita menjadi sembuh. 
6 Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi 
TUHAN telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 
7 Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak 
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domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang 
menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. 
8 Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang 
memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan 
umat-Ku ia kena tulah. 
9 Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara 
penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 
10 Tetapi TUHAN berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan 
dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan 
kehendak TUHAN akan terlaksana olehnya. 
11 Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas; dan hamba-Ku itu, 
sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan 
mereka dia pikul. 
12 Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan 
memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan 
nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun 
ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. 

Mikha 5:2
Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah 
melahirkan; lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. 


