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Markus
Nabi Yahya

1 Inilah permulaan Injil tentang Isa al-Masih,
Putera Allah,

2 Seperti yang tersurat dalam nubuat Nabi
Yasyaya:

‘Lihatlah, Aku akanmenghantar utusan-Ku un-
tukmendahului-Mu,
dialah yang akanmenyediakan jalan bagi-Mu’
3 ‘satu suara berseru di gurun,
“Sediakanlah jalan bagi Tuhan,
luruskanlah jalan bagi-Nya.” ’

4 Demikianlah Yahya muncul di gurun, mengi-
madkan orang dan mengkhabarkan firman –
bertaubatlahdandatanglahuntukdiimadkan, su-
paya Allah mengampunkan dosamu. 5 Ramailah
orang yang datang dari Yudea dan Baitulmaqdis
untuk mendengar kata-kata Yahya. Mereka men-
gakui dosa mereka lalu Yahya mengimadkan
mereka di Sungai Yordan. 6 Yahya berpakaian
yang dibuat daripada bulu unta dengan tali ping-
gang daripada kulit. Makanannya belalang dan
madu gurun. 7 Inilah beritanya: ‘Seorang yang
lebih besar daripadaku akan datang selepasku.
Tali kasut-Nya pun tidak layak kuurai. 8 Aku
mengimadkanmu dengan air, tetapi Dia akan
mengimadkanmu dengan Roh Suci.’

Yahyamengimadkan Isa
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9 Kemudian Isa datang dari Nasaret di Galilea,
lalu diimadkan oleh Yahya di Sungai Yordan.
10 Ketika Isa keluar dari sungai itu, Dia melihat
langit terbuka dan Roh Suci seperti burung mer-
pati turun hinggap ke atas-Nya. 11 Lalu keden-
garan suara dari syurga: ‘Engkaulah Putera-Ku
yang Kukasihi dan dengan-Mu Aku berkenan.’

12 Lantas, Roh Suci memimpin Isa ke gurun.
13 Isa di situ selama empat puluh hari dan digoda
oleh Iblis serta dikelilingi binatang liar. Para
malaikat datangmelayani-Nya.

Pengikut Isa yang pertama
14 Setelah Yahya dipenjarakan, Isa pergi ke

Galilea lalu mengkhabarkan Injil daripada Allah.
15 Isa berkata, ‘Sudah genap masanya dan kera-
jaan Allah hampir tiba. Bertaubatlah dan percay-
alah akan Injil ini!’

16 Ketika Isa sedang berjalan di pinggir Laut
Galilea, Dia terpandang dua orang nelayan, Si-
mon dan saudaranya Andreas, sedang menjala
ikan. 17 Isa berkata kepada mereka, ‘Ikutlah
Aku. Aku akan menjadikan kamu penjala insan.’
18 Mereka terus meninggalkan jala mereka dan
mengikut-Nya.

19 Sejurus berjalan, Isa melihat dua orang lagi
adik-beradik, bernama Yakobus dan Yahya, anak
Zebedeus. Mereka sedang duduk mengemaskan
jala di dalam perahu. 20 Isa terus memanggil
mereka. Kedua-dua beradik itu meninggalkan
bapamereka dengan orang gajinya di dalam per-
ahu, lalu mengikut Isa.

Isamembentak roh durjana
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21 Isa dan pengikut-pengikut-Nya tiba di Kaper-
naum. Pada hari Sabat berikutnya, Isa ma-
suk ke saumaah lalu mengajar. 22 Semua yang
mendengar-Nya kagum kerana Dia mengajar
dengan penuh kewibawaan, berbeza dari guru-
guru Taurat. 23 Ketika itu seorang yang dirasuk
roh durjana berada di saumaah. Dia berseru:
24 ‘ApayanghendakKaubuat kepadakami, hai Isa
orang Nasaret? Adakah Engkau hendak membi-
nasakan kami? Aku tahu siapa Engkau. Engkau
Yang Suci daripada Allah!’

25 Isa membentak roh itu, ‘Diam! Keluar dari-
pada orang ini!’ 26Roh durjana itumenggoncang-
goncang tubuhorangyangdirasuknya lalu keluar
sambil menjerit.

27 Hal ini menyebabkan semua orang
tercengang lalu berbisik sesama sendiri, ‘Adakah
ini suatu ajaran baru? Dia memerintah roh-
roh durjana dengan penuh kuasa dan mereka
menurut kata-Nya.’ 28Dengan demikian, khabar
tentang Isa segera tersebar ke seluruh Galilea.

Isamenyembuhkan ramai orang
29 Isa dan pengikut-Nya, termasuk Yakobus dan

Yahya, keluar dari saumaah itu lalu ke tem-
pat kediaman Simon dan Andreas. 30 Ibu mer-
tua Simon sedang demam terbaring di tempat
tidur. Setibanya Isa di situ, Dia diberitahu tentang
hal itu. 31 Isa menghampiri ibu mertua Simon,
memegang tangannya dan menolongnya ban-
gun. Demam wanita itu hilang lalu dia melayani
mereka.
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32Apabilamalammenjelang, semuaorang sakit
dan orang yang dirasuk roh iblis dibawa kepada
Isa. 33 Semua penduduk kota berhimpun di
hadapan rumah itu. 34 Isa menyembuhkan ra-
mai orang daripada pelbagai penyakit. Dia juga
menghalau roh-roh iblis sambil memerintahkan
mereka diam keranamereka tahu siapa Dia.

Isamengajar di kota-kota lain
35Keesokannya, padawaktu subuh, Isa bangun

lalu pergi ke luar kota ke suatu tempat yang sunyi
untuk berdoa. 36 Simon dan rakan-rakannya
pergi mencari Isa. 37 Setelah menjumpai-Nya,
mereka berkata: ‘Semua orang sedang mencari-
Mu!’

38 Isa berkata, ‘Kita mesti ke kota-kota lain di
negeri ini supaya Aku dapat menyebarkan Injil
di sana. Kerana tujuan inilah, maka Aku datang.’
39Lalu Isamenjelajah ke serata Galilea, mengajar
di saumaah danmenghalau roh-roh iblis.

Isamenyembuhkan seorang yang sakit kusta
40 Seorang yang menghidap penyakit kusta

datang kepada Isa lalu berlutut meminta
pertolongan-Nya. Katanya, ‘Jika Engkau mahu,
Engkau dapat mentahirkanku.’

41 Isa berbelas kasihan lalu menghulurkan
tangan-Nyamenyentuh orang itu sambil berkata,
‘Aku mahu. Tahirlah!’ 42 Pada saat itu juga orang
itu ditahirkan daripada penyakit kusta.

43 Isa menyuruhnya pergi dengan memberi su-
atu peringatan keras: 44 ‘Dengar baik-baik. Jan-
gan beritahu sesiapapun hal ini. Tetapi pergi
kepada imam, kemudian persembahkan korban



Markus 1:45 v Markus 2:9

sebagaimana diperintahkan oleh Musa, sebagai
bukti kepada mereka bahawa kamu benar-benar
sudah ditahirkan.’ 45 Tetapi orang itu menye-
barkan hal itu merata-rata dan terus-menerus,
sehingga Isa tidak dapatmasuk ke bandar terang-
terangan. Isa tinggal di luar kota di tempat-
tempat yang lengang, namun orang dari pelbagai
kawasan datang kepada-Nya.

2
Isamenyembuhkan seorang lumpuh

1Beberapa hari kemudian, Isa pulang keKaper-
naum dan tersebarlah khabar itu. 2 Ramailah
orang datang berhimpun di rumah tempat Dia
tinggal itu, sehingga penuh sesak sampai ke
pintu. Isa pun menyampaikan firman kepada
mereka. 3 Datanglah empat orang mengusung
seorang yang lumpuh. 4 Oleh sebab kesasakan
itu, mereka tidak dapat membawanya kepada
Isa. Oleh itu mereka membuka bumbung rumah
betul-betul di atas tempat Isa berada lalu menu-
runkan orang lumpuh yang terbaring di atas
tikar. 5Melihat iman mereka yang begitu teguh,
Isa berkata kepada orang lumpuh itu, ‘Anak-Ku,
dosamu telah diampunkan.’

6Guru-guru Taurat yang duduk di situ berkata
dalam hati, 7 ‘Lancangnya dia mengkufuri Allah!
Tiada siapa boleh mengampunkan dosa kecuali
Allah!’

8 Tetapi Isa segera mengetahui dalam roh-Nya
bahawa mereka berfikir demikian lalu berkata,
‘Mengapa kamu berfikir begitu? 9 Manakah
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yang lebih mudah dikatakan: “Dosamu telah di-
ampunkan,” atau, “Bangun, angkat tikarmu dan
berjalanlah”? 10 Tetapi supaya kamu tahu ba-
hawadi bumi ini Putera Insanberkuasamengam-
punkan dosa...’ Berkatalah Dia kepada orang
lumpuh itu, 11 ‘Aku berkata kepadamu, bangun,
angkat tikarmu, dan pulanglah.’ 12 Di hadapan
mata mereka semua, orang lumpuh itu bangun,
mengangkat tikarnya lalu segera berjalan ke luar.
Semua orang di situ kehairanan lalu memuji Al-
lah. Mereka berkata, ‘Belum pernah kami lihat
kejadian begini!’

Panggilan Lewi
13 Isa pergi lagi ke pinggir laut. Ramai orang

datang kepada-Nya lalu Dia mengajar mereka.
14 Ketika Isa berjalan di situ, Dia terpandang
seorang pemungut cukai bernama Lewi anak
Alfeus sedang duduk di tempat kerjanya. Isa
berkata kepadanya, ‘Ikutlah Aku,’ lalu Lewi ban-
gunmengikut-Nya.

15 Selepas itu Isa makan di rumah Lewi. Ramai
pemungut cukaidan ‘orangberdosa’mengikut Isa
dan ramai antara mereka turut makan bersama
Isa serta para pengikut-Nya. 16 Apabila hal ini
dilihat oleh sebilangan guru Taurat daripada
golongan Farisi, mereka bertanya kepada para
pengikut Isa: ‘Mengapa dia makan bersama pe-
mungut cukai dan “orang berdosa”?’

17 Isa mendengar pertanyaan itu lalu men-
jawab, ‘Orang sakitlah yang memerlukan tabib,
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bukannya orang sihat. Aku datang bukan un-
tuk memanggil orang yang benar, tetapi orang
berdosa.’

Berpuasa
18 Pada suatu masa ketika para pengikut Yahya

Pengimad dan pengikut orang Farisi berpuasa,
beberapa orang datang kepada Isa lalu bertanya,
‘Pengikut Yahya Pengimad dan pengikut orang
Farisi sedang berpuasa, mengapa pengikut-Mu
tidak?’

19 Isa menjawab, ‘Adakah tetamu di majlis ja-
muan kahwin berpuasa? Tentu tidak, selagi pen-
gantin lelaki masih bersama mereka, tidaklah
merekaberpuasa. 20Tetapiakan tiba saatnyapen-
gantin lelaki dibawapergimeninggalkanmereka.
Ketika itulahmereka berpuasa.

21 ‘Tiada siapa menggunakan kain baru untuk
menampal pakaian lama, kerana kain baru itu
akan mengecut dan semakin koyaklah pakaian
lama. 22Begitu juga, tiada siapa menuangkan air
angguryangbarukedalambekaskulit yang lama.
Kalau dilakukan, air anggur baru akan memec-
ahkan bekas lama, dan kedua-duanya terbuang.
Air anggurbarumesti dituangkankedalambekas
yang baru.’

Isa dan hari Sabat
23Pada suatu hari Sabat, Isa dan para pengikut-

Nya berjalan melalui ladang gandum. Para
pengikut-Nyamulamemetik beberapa tangkai bi-
jirin gandum. 24 Sebilangan orang Farisi berkata
kepada Isa, ‘Lihatlah, para pengikutmu melang-
gar hukum Taurat pada hari Sabat!’
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25 Isamenjawab, ‘Tidakkahkamumembacaapa
yang dilakukan oleh Daud semasa dia dan anak
buahnya kekurangan dan kelaparan? 26 Dia ma-
suk ke khemah Allah sewaktu Abiatar berjawat
sebagai Imam Besar lalu makan roti persemba-
han, meskipun perbuatan itu dilarang kerana
hanya imam dibenarkan makan roti itu. Daud
juga memberikan roti itu kepada mereka yang
ada bersamanya.’

27 Isa menambah, ‘Hari Sabat diwujudkan un-
tukmanusia, bukannyamanusia diwujudkan un-
tukhari Sabat. 28 JadiPutera Insan juga Junjungan
atas hari Sabat.’

3
1Kemudian Isa kembali ke saumaah. Di situ ada

seorang yang lumpuh sebelah tangannya. 2 Ada
beberapa orang yang inginmencari alasan untuk
membuat tuduhan terhadap Isa. Mereka memer-
hatikandengan teliti samaadaDia akanmenyem-
buhkan orang itu pada hari Sabat. 3 Isa berkata
kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya
itu, ‘Berdiri, marilah ke depan.’

4 Kemudian Dia menyoal orang di situ,
‘Manakah yang boleh kita lakukan pada hari
Sabat: berbuat baik atau jahat? Menyelamatkan
atau membinasakan orang?’ Tetapi semuanya
berdiam diri.

5 Isa memandang orang di sekeliling-Nya
dengan rasa marah dan amat dukacita dengan
mereka yang begitu keras kepala. Lalu Dia
berkata kepada orang yang lumpuh sebelah
tangannya itu, ‘Hulurkan tanganmu.’ Orang itu
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pun menghulurkan tangannya yang lumpuh,
tangan itu terus sembuh. 6 Orang Farisi keluar
dari situ lalu segera berpakat dengan beberapa
anggota golonganHerodes untukmembunuh Isa.

Orang ramaimengikut Isa
7 Isa beredar ke laut bersama pengikut-

pengikut-Nya. Ramai orang Galilea
datang kepada-Nya. Ada yang dari Yudea,
8Baitulmaqdis, Idumea, seberang Sungai Yordan,
dan sekitar Tirus dan Sidon. Mereka datang
berduyun-duyun kerana mendengar segala
yang telah dilakukan-Nya. 9 Begitu ramainya
orang sehingga Isa menyuruh pengikut-Nya
menyediakanperahuuntuk-Nya supayaDia tidak
terhimpit. 10 Ramai orang telah disembuhkan-
Nya. Oleh itu, orang sakit berebut-rebut hendak
menyentuh-Nya. 11 Apabila orang yang dirasuk
roh-roh durjana melihat-Nya, mereka sujud di
hadapan-Nya lalu berseru, ‘Engkau Putera Allah.’
12 Isa melarang keras mereka mengatakan siapa
Dia.

Isamemanggil dua belas rasul
13 Kemudian Isa naik ke bukit. Dia memanggil

semua orang yang dikehendaki-Nya lalu mereka
datang kepada-Nya. 14 Isa memilih dua belas
orang antara pengikut-Nya itu untuk menyertai-
Nya dan untuk diutus-Nya memberitakan In-
jil 15 serta dikurniai kuasa untuk menghalau
roh-roh iblis. 16 Dua belas orang yang dipilih-
Nya itu ialah: Simon (yang juga dipanggil-Nya
Petrus); 17 Yakobus dan saudaranya Yahya iaitu
anak-anak Zebedeus (dua orang adik-beradik ini
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digelar-Nya Boanerges, yang bermakna Anak Pe-
tir); 18 Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius,
Tomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon
orang Patriot 19 dan juga Yudas Iskariot yang ke-
lakmengkhianati-Nya.

Isa dan Beelzebul
20Selepas itu Isamasukke sebuahrumah, tetapi

begitu ramainya orang yang datang berkumpul
semula sehingga Isa dan pengikut-pengikut-Nya
tidak sempat makan. 21 Apabila keluarga Isa
mendengar perkara ini, mereka juga datang un-
tuk mengambil-Nya apabila mendengar orang
berkata, ‘Dia tidak siuman.’

22 Sebilangan guru Taurat dari Baitulmaqdis
berkata, ‘Dia dirasuk Beelzebul! Dengan kuasa
penghulu roh iblis Dia menghalau roh-roh iblis.’

23Oleh itu Isa memanggil semua orang itu lalu
bercakap melalui beberapa ibarat: ‘Bagaimana
Iblis dapat menghalau Iblis? 24 Kalau satu ker-
ajaan berpecah belah, kerajaan itu tidak dapat
bertahan. 25 Dan jika keluarga berpecah be-
lah, keluarga itu akan hancur. 26 Dan jika Iblis
berontak melawan dirinya sendiri dan berpecah
belah, dia tidak dapat bertahan; sudah sampailah
saat kemusnahannya. 27Tiada siapadapatmema-
suki rumah seorang yang gagah dan merampas
hartanya, kecuali orang gagah itu dapat diikat-
nya dahulu. 28 Ingatlah: Segala dosa dan kata
kufur manusia dapat diampunkan. 29 Tetapi
sesiapa yang mengkufuri Roh Suci tidak akan
diampunkan; dia bersalah kerana berbuat dosa
kekal.’
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30 Isa berkata demikian kerana ada orang
berkata, ‘Dia dirasuk roh durjana.’

Isa dan saudara-saudara-Nya
31 Apabila ibu dan saudara-saudara Isa tiba,

mereka menanti di luar dan menyuruh orang
memanggil-Nya. 32 Pada waktu itu, orang ramai
duduk di sekeliling Isa berkata kepada-Nya, ‘Li-
hatlah! Ibu dan saudara-saudara-Mu ada di luar.
Merekamemanggil Engkau.’

33 Isa menjawab, ‘Siapakah ibu-Ku? Siapakah
saudara-saudara-Ku?’

34Dia memandang semua orang yang duduk di
sekeliling-Nya lalu berkata, ‘Lihat, inilah ibu dan
saudara-saudara-Ku! 35 Sesiapa yang melakukan
kehendak Allah, dialah saudara lelaki, saudara
perempuan, dan ibu-Ku.’

4
Ibarat tentang seorang penabur

1 Isa mula mengajar lagi di pinggir laut.
Begitu ramainya orang datang berasak-asak di
sekeliling-Nya sehingga Dia terpaksa duduk di
dalam sebuah perahu di laut itu manakala orang
ramai berdiri di pantai. 2 Isa mengajar mereka
banyak perkara melalui ibarat. Dalam ajaran-
Nya itu, Dia berkata: 3 ‘Dengarlah! Seorang
peladang pergi menabur benih. 4 Semasa dia
menaburbenih, adayang jatuhdi jalan, laluhabis
dimakan burung. 5 Ada yang jatuh di tempat
yang berbatu dan kurang tanahnya. Benih itu
cepat tumbuh kerana tanahnya tidak dalam.
6 Tetapi ketika matahari naik, tunas-tunas itu
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layu lalu kering kerana tidak mempunyai akar.
7 Ada pula yang jatuh di tengah semak berduri,
lalu semak membesar dan membantutkannya
sehingga tidak berbuah. 8 Tetapi ada benih yang
jatuh di tanah subur lalu bertunas, membesar
dan berbuah, hasilnya tiga puluh, enam puluh
atau seratus kali ganda.’

9 Lalu kata-Nya, ‘Jika kamu bertelinga, dengar-
lah.’

10 Ketika Isa bersendirian, dua belas pengikut-
Nya dan beberapa orang yang ada bersama-
Nya menanya Dia erti ibarat itu. 11 Isa berkata
kepada mereka, ‘Kamu telah diberi anugerah un-
tuk mengetahui rahsia kerajaan Allah. Tetapi
orang luar akan mendengarnya melalui ibarat,
12 supaya

‘ “Mereka terus melihat tetapi tidak nampak,
mereka terus mendengar

tetapi tidak faham;
kerana sekiranyamerekamengerti,

mereka akan bertaubat dan diampuni!” ’
13 Kemudian Isa bertanya kepada mereka,

‘Jika kamu tidak memahami ibarat itu,
bagaimanakah kamu dapat mengerti ibarat yang
lain? 14 Peladang itu menabur firman. 15 Ada
orang seperti benih di jalan, tempat firman itu
ditabur. Sebaik-baik mereka mendengar firman,
datanglah Iblis untuk mengambil firman yang
sudah ditabur di dalam hati mereka. 16 Ada
orang lain seperti benih yang ditabur di tempat
berbatu. Mereka mendengar firman itu dan
segera menerimanya dengan sukacita, 17 tetapi
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akarnya tidak dalam di hati, maka tidak tahan
lama. Apabila orang itu menanggung kesusahan
atau penganiayaan kerana firman itu, mereka
segera berpaling. 18 Ada yang lain seperti benih
yang ditabur di tengah semak berduri. Mereka
mendengar firman itu, 19 tetapi kerunsingan
tentang hidup, tarikan palsu harta benda dan
aneka kemahuan lain membantutkan firman itu
sehingga tidak berbuah. 20Dan yang lain seperti
benih yang ditabur di tanah subur. Mereka
mendengar dan menyambut firman itu lalu
mendatangkan hasil: tiga puluh, enam puluh
atau seratus kali ganda.’

Ibarat tentang pelita
21 Isa berkata pula, ‘Pernahkah orang

memasang pelita lalu meletakkannya di bawah
pasu atau katil? Tentu diletakkannya di atas kaki
pelita. 22 Yang tersembunyi akan dinyatakan,
yang dirahsiakan akan didedahkan. 23 Jika kamu
bertelinga, dengarlah.’

24 Selepas itu Isa berkata, ‘Perhatikan apa yang
kamu dengar. Ukuran yang kamu gunakan untuk
mengukur akan digunakan terhadapmu, malah
lebih berat lagi. 25 Sesiapa yang ada sesuatu akan
diberi lebih banyak lagi; tetapi sesiapa yang tidak
ada, sedikit yang ada padanya pun akan diambil
daripadanya.’

Ibarat tentang benih yang tumbuh
26 Isa berkata seterusnya, ‘KerajaanAllah ibarat

seorang yang menabur benih di ladangnya.
27 Malam dia tidur, siang dia bekerja. Benih itu
terus-menerus tumbuh dan membesar. Dia tidak
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faham bagaimana hal itu terjadi. 28 Tanahlah
yang menumbuhkan tanaman hingga berbuah
– mula-mula pucuk, kemudian bulir, akhirnya
buah. 29 Setelah masak, buahnya dituai oleh
orang itu keranamusimmenuai telah tiba.’

Ibarat tentang biji sesawi
30 ‘Bagaimanakah kerajaan Allah?’ kata Isa

lagi. ‘Apakah ibarat yang dapat digunakan untuk
menjelaskannya? 31 Keadaannya seperti biji se-
sawi yang ditabur di tanah, iaitu benih terkecil di
dunia. 32Tetapi apabila ditabur, benih itu tumbuh
danmenjadi tumbuhan yang terbesar. Dahannya
begitu rimbun sehingga burungmembuat sarang
di bawah keteduhannya.’

33Dengan banyak ibarat yang semacam itu Isa
mengajar tentang firman kepadamereka, setakat
yang dapat mereka faham. 34 Dia tidak berkata-
kata kepada mereka tanpa ibarat. Tetapi apa-
bila Dia sendirian dengan para pengikut-Nya, Dia
menerangkan segala-galanya.

Angin ribut diredakan
35Pada petang itu juga, Isa berkata kepada para

pengikut-Nya, ‘Marilah kita pergi ke seberang
sana.’ 36 Ketika itu Isa di dalam perahu. Para
pengikut-Nya meninggalkan orang ramai itu di
pantai lalu belayar bersama-Nya. Ada beberapa
perahu lain yang belayar bersama-sama. 37 Lalu
angin bertiup kencang dan ombak melanda per-
ahu sehingga hampir dipenuhi air. 38 Ketika itu
Isa sedang tidur di bahagian belakang perahu,
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kepala-Nya beralaskan bantal. Para pengikut-
Nya mengejutkan Dia lalu berkata, ‘Tuan Guru,
tidakkah Engkau peduli? Kita hampir karam!’

39 Isa bangun lalumemarahi angin dan berkata
kepada ombak, ‘Diam! Tenanglah!’ Angin pun
reda dan laut menjadi tenang.

40Kemudian Isa berkata kepada para pengikut-
Nya, ‘Mengapa kamu begitu takut? Mengapa
kamumasih tidak percaya?’

41 Mereka berasa gerun lalu berkata sesama
sendiri, ‘Siapakah Dia ini? Angin dan ombak pun
taat kepadanya!’

5
Isa menyembuhkan seorang yang dirasuk roh

iblis
1 Lalu sampailah mereka di seberang laut, di

daerah Gerasa. 2 Sebaik-baik Isa turun dari
perahu, seorang lelaki yang kerasukan roh dur-
jana keluar dari perkuburan lalu menemui-Nya.
3Orang itu tinggal di kawasan perkuburan. Tiada
siapa terdaya mengikatnya lagi, meskipun den-
gan rantai. 4 Berkali-kali dia dirantai dan dibe-
lenggu, tetapi dapat diputuskannya rantai itu dan
dipatahkannya belenggu itu. Tiada seorang pun
dapatmenguasainya. 5Siangmalamdiamerayau
di perkuburan dan di bukit, sambil menjerit-jerit
danmencederakan badannya dengan batu.

6Dari jauh dia melihat Isa lalu lari mendekati-
Nya dan sujud di hadapan-Nya. 7 Orang itu
berseru dengan suara keras, ‘Hai Isa, Putera Al-
lah Yang Maha Tinggi, apa urusan-Mu dengan
aku? Demi Allah, jangan seksa aku!’ 8 Kerana
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sebelumnya Isaberkatakepadanya, ‘Rohdurjana,
keluarlah kamu daripada orang ini!’

9Kemudian Isa bertanya kepadanya, ‘Siapa na-
mamu?’
Orang itu menjawab, ‘Legion, kerana kami

ini ramai sekali.’ 10 Dia memohon sungguh-
sungguh kepada Isa supaya tidak menghalau
mereka keluar dari kawasan itu.

11 Berdekatan tempat itu ada kawanan babi
yang sedang mencari makan di lereng bukit.
12 Roh-roh iblis itu memohon kepada Isa, ‘Suruh-
lah kami pindah ke babi itu, biarlah kami masuk
kedalam tubuhbabi itu.’ 13 Isa bersetuju, lalu roh-
rohdurjana itu keluar danmasukkedalam tubuh
kawananbabi itu. Kesemuababi itu, kira-kiradua
ribu ekor, terjun dari tepi cenuram ke dalam laut
lalu mati lemas.

14 Penjaga-penjaga babi itu lari lalu menye-
barkan berita itu di bandar dan di desa. Para
penduduk pun keluar hendak melihat apa yang
telah terjadi. 15 Mereka menghampiri Isa lalu
melihat orang yang tadinya dirasuk roh iblis yang
banyak itu, kini duduk diam, sudah berpakaian
dan ternyata siuman. Mereka semua pun ketaku-
tan. 16 Semua yang telah menyaksikan kejadian
itu menceritakan segala-galanya tentang orang
yang kerasukan roh iblis dan kawanan babi itu.
17 Oleh itu mereka meminta Isa meninggalkan
daerah itu.

18 Ketika Isa menaiki perahu, orang yang
tadinya dirasuk roh iblis itu memohon kepada-
Nya, supaya dia dibenarkan menyertai-Nya.
19 Tetapi Isa tidak membenarkan, sebaliknya
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berkata, ‘Pulanglah kepada keluargamu, kepada
orang sekampungmu. Beritahu mereka betapa
besarnya pertolongan Tuhan bagimu dan
bagaimana Dia telah berbelas kasihan pada
kamu.’ 20Orang itu punmula menjelajahi daerah
sepuluh kota danmenceritakan segala yang telah
dilakukan oleh Isa untuknya. Mereka semua
kehairanan.

Isamelakukanmukjizat dan penyembuhan
21 Setelah itu, Isa kembali menyeberang laut

dengan perahu. Setiba-Nya di pantai sebelah
sana, Dia dikerumuni orang yang ramai sekali.
22 Datanglah Yairus, seorang ketua saumaah di
situ. Ketika dia melihat Isa, dia sujud di hadapan-
Nya 23 dan merayu, ‘Anak perempuanku sakit
tenat, hampir mati. Tolonglah datang, letakkan
tangan-Mu padanya, supaya dia sembuh dan da-
pat terus hidup.’ 24 Isa pun pergi bersama Yairus.
Begitu ramainya orang yang mengikut Isa se-

hingga Dia diasak dari semua pihak. 25 Di
situ ada seorang wanita yang sudah dua belas
tahun menghidap penyakit pendarahan. 26 Dia
telah menghabiskan segala hartanya untuk di-
rawat oleh ramai tabib tetapi tidak sembuh, se-
makin parah keadaannya. 27 Wanita itu telah
banyak mendengar tentang Isa. Oleh itu, dia
masuk ke tengah-tengah orang ramai itu dan
mendekati Isa dari belakang lalu menyentuh
jubah-Nya. 28 ‘Kiranya dapat kusentuh jubah-
Nya,’ kata wanita itu, ‘tentu aku akan sembuh.’
29 Dengan serta-merta pendarahannya berhenti.
Dia merasakan dirinya sudah sembuh.
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30 Pada saat itu Isa sedar ada kuasa yang telah
keluar daripada-Nya lalu Dia bertanya, ‘Siapa
yangmenyentuh jubah-Ku?’ 31Para pengikut-Nya
berkata, ‘Lihatlah orang berasak-asak di sekelil-
ing Engkau. Bagaimana Engkau boleh bertanya
siapa yangmenyentuh-Mu?’

32 Tetapi Isa memandang sekeliling-Nya,
mencari orang yang telah menyentuh-Nya itu.
33 Wanita itu mengetahui apa yang telah terjadi
kepada dirinya. Dia gementar ketakutan, lalu
tampil dan sujud kepada Isa serta menceritakan
segala-galanya. 34 Isa berkata kepadanya, ‘Hai
anak-Ku, imanmu telah menyembuhkan kamu.
Pergilah dengan sejahtera dan sembuhlah
daripada penyakitmu.’

35 Sedang Isa berkata-kata itu, beberapa
orang pesuruh datang daripada keluarga ketua
saumaah dan memberitahu Yairus, ‘Anak
perempuan tuan sudah meninggal. Usahlah
tuan susahkan Tuan Guru lagi.’

36 Isa tidak menghiraukan kata-kata itu. Dia
berkata kepada Yairus, ‘Jangan takut, percaya
saja.’

37 Lalu Isa tidak membenarkan siapapun
mengikut-Nyakecuali Petrus, YakobusdanYahya,
saudara Yakobus. 38 Apabila tiba di rumah
Yairus, Isa melihat keadaan yang kelam-kabut
dan mendengar ratap tangis yang kuat. 39 Isa
masuk lalu berkata kepada mereka, ‘Mengapa
kelam-kabut dan menangis? Anak itu tidak mati,
cuma tidur.’ 40 Tetapi mereka mentertawakan
Isa.
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Setelah menyuruh mereka semua keluar,
Isa mengajak ibu bapa anak itu dan pengikut-
pengikut-Nya masuk ke bilik tempat anak itu
terbaring. 41 Isa memegang tangan anak itu lalu
berkata kepadanya, ‘Talitha kum!’ (maksudnya,
‘Anak perempuan, Aku berkata kepadamu,
bangunlah!’). 42 Anak perempuan yang berusia
dua belas tahun itu segera bangkit lalu berjalan.
Mereka semua sungguh kagum. 43 Tetapi dengan
tegas Isa melarang mereka memberitahu sesiapa
tentang perkara itu, lalu menyuruh mereka
memberi anak itu makan.

6
Isamengajar di Nasaret

1 Isa beredar dari situ lalu pulang bersamapara
pengikut-Nya ke kampung halaman-Nya. 2 Pada
hari Sabat Dia mula mengajar di saumaah. Je-
maah di situ hairanmendengar ajaran Isa.

‘Dari manakah Dia memperoleh semua ini?’
tanya mereka. ‘Apakah kebijaksanaan yang ada
pada-Nya? Bagaimanakah Dia dapat melakukan
mukjizat? 3 Bukankah Dia ini tukang kayu, anak
kepada Maryam, saudara kepada Yakobus, Yoses,
Yudas dan Simon? Bukankah saudara-saudara
perempuan-Nya tinggal di sini?’ Oleh itu mereka
engganmenerima-Nya.

4 Isa berkata kepada mereka, ‘Seorang nabi di-
hormati di mana-mana kecuali di kampung ha-
lamannya, di antara sanak-saudaranya dan di
dalam keluarganya sendiri.’ 5 Dia tidak dapat
melakukan satu mukjizat pun di situ. Dia hanya
menyembuhkan beberapa orang sakit dengan
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meletakkan tangan-Nya padamereka. 6Dia sung-
guh hairan bahawamereka tidak percaya.

Isamengutus dua belas pengikut-Nya
Selepas itu, Isa pergi ke kampung-kampung

di sekitar itu dan mengajar. 7 Dia memanggil
pengikut-Nya yang dua belas itu, lalu mengutus
mereka berdua-dua, serta memberi mereka
kuasa atas roh-roh durjana.

8 Perintah-Nya kepada mereka demikian: ‘Jan-
gan bawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali
sebatang tongkat – roti pun jangan, beg pun
jangan, wang dalam ikat pinggang pun jangan.
9Pakailah capal, tetapi sehelai baju sahaja.’ 10 Isa
berkata lagi, ‘Apabila kamudisambut di sesebuah
rumah, tinggallah di situ hingga kamu beredar
dari kota itu. 11 Sebaliknya, jika penduduk sesu-
atu kota enggan menerimamu atau mendengar
kata-katamu, pergilah dari situ dan kebaskan
debu daripada tapak kakimu sebagai kesaksian
terhadapmereka.’

12 Pengikut Isa yang dua belas itu pun pergi
menyampaikan berita bahawa manusia harus
bertaubat. 13Merekamenghalaubanyakroh iblis,
danmenyapukanminyak pada ramai orang sakit
serta menyembuhkanmereka.

Nabi Yahya dibunuh
14 Raja Herodes mendengar tentang kejadian

itu, kerana nama Isa sudah terkenal di mana-
mana. Ada orang berkata, ‘Yahya Pengimad
sudah hidup semula! Itulah sebabnya dia ini
berkuasamelakukanmukjizat.’

15Yang lain berkata, ‘Dia ini Ilyas.’
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Ada pula yang berkata, ‘Dia ini nabi, seperti
nabi zaman dahulu.’

16 Ketika mendengar hal demikian, Herodes
berkata, ‘Dia itu Yahya yang kepalanya telah ku-
pancung, tetapi dia hidup semula!’

17 Ini kerana memang Herodes telah
memberikan perintah supaya Yahya ditangkap,
diikat dan dipenjarakan. Herodes berbuat
demikian kerana Herodias, isteri kepada
saudaranya Filipus, yang telah dikahwininya.
18 Yahya pernah menegur perbuatan Herodes
itu, ‘Tuanku bersalah mengahwini isteri saudara
sendiri.’ 19AkibatnyaHerodiasmenaruh dendam
terhadap Yahya dan ingin membunuhnya, tetapi
hasratnya terhalang, 20 sebabHerodes takut akan
Yahya. Herodes tahu Yahya seorang yang benar
dan suci, oleh itu dia melindungi Yahya. Herodes
juga suka mendengar kata-kata Yahya, meskipun
kata-kata itu membuatnya sangat gelisah.

21 Akhirnya Herodias mendapat peluang
apabila Raja Herodes mengadakan jamuan hari
jadinya untuk semua pegawai tinggi kerajaan,
panglima dan tokoh masyarakat Galilea. 22Anak
gadis Herodias menari dan menghiburkan
Herodes serta tetamunya.
Oleh itu rajaberkatakepadagadis itu, ‘Mintalah

daripadaku apa saja yang kamu ingini dan akan
kuberikan kepadamu.’ 23 Dia menyambung den-
gan sumpah, ‘Apa sahaja yang kamu minta akan
kuberi kepadamu, walau separuh kerajaanku
sekalipun.’

24 Gadis itu pergi bertanya kepada ibunya,
‘Apakah yang patut kuminta?’
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Jawabnya, ‘Kepala Yahya Pengimad.’
25 Gadis itu segera kembali kepada raja dan

berkata, ‘Aku mahu kamu beri kepadaku kepala
Yahya Pengimad di atas talam sekarang juga.’

26 Lalu raja amat berdukacita, tetapi apakan
daya, dia telah bersumpah di hadapan semua
tetamunya. 27 Dia pun memberikan perintah
kepada askar supaya membawakan kepala
Yahya. Askar itu pergi ke penjara lalu
memancung kepala Yahya. 28 Dia membawa
kepala itu di atas talam dan menyerahkannya
kepada gadis itu. Lalu gadis itu menyerahkan
kepala Yahya kepada ibunya. 29 Apabila para
pengikut Yahya mendengar perkara itu, mereka
datang dan mengambil jenazah Yahya lalu
mengebumikannya.

Isamemberi makan kepada lima ribu orang
30 Kemudian rasul-rasul kembali berkumpul

dengan Isa dan melaporkan segala yang telah
mereka lakukan serta ajarkan. 31 Orang yang
datangdanpergi di situbegitu ramainya sehingga
Isa dan para pengikut-Nya tidak sempat makan.
Oleh itu, Isa berkata kepada para pengikut-Nya,
‘Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita dapat
bersendirian, dan berehat sebentar.’

32Mereka pun bertolak dengan perahu ke tem-
pat yang sunyi. 33 Tetapi pada waktu mereka
bertolak ramai orang melihat dan mengenal
mereka. Orang dari semua kota berlari ikut jalan
darat supaya sampai di tempat yang dituju itu
sebelum Isa dan para pengikut-Nya. 34 Apabila
Isa turun dari perahu danmelihat orang ramai di
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situ, hati-Nya penuh belas kasih kerana mereka
seperti domba tanpa gembala. Dia pun mula
mengajarkan banyak perkara kepadamereka.

35 Ketika hari sudah petang, para pengikut
Isa datang kepada-Nya dan berkata, ‘Hari su-
dah hampir malam dan tempat ini terpencil.
36Suruhlah semua orang ini pergi supayamereka
ke pekan atau ke kampung yang berdekatan un-
tukmembeli makanan.’

37 Tetapi Isa menjawab, ‘Kamu berilah mereka
makan.’
Para pengikut-Nya bertanya, ‘Haruskah kami

pergi membeli roti berharga dua ratus dinar un-
tukmemberi merekamakan?’

38 Isa bertanya, ‘Pergilah lihat berapa banyak
roti yang ada pada kamu.’
Setelah mereka memeriksanya, mereka

berkata, ‘Lima buku roti dan dua ekor ikan.’
39 Isa mengarahkan mereka supaya menyuruh

semua orang di situ duduk berkelompok-
kelompok di atas rumput. 40 Mereka pun
duduk dalam kelompok; ada yang seratus orang
sekelompok dan ada yang lima puluh orang.
41 Setelah Isa mengambil lima buku roti dan
dua ekor ikan itu, Dia menengadah ke langit
dan mengucap syukur. Lalu Dia memecah-
mecahkan roti itu dan menyerahkannya kepada
parapengikut-Nyauntukdiberikankepada orang
ramai itu. Dia membahagikan juga dua ekor ikan
itu kepadamereka semua. 42 Setiap orang makan
sehingga kenyang. 43 Selepas itu para pengikut-
Nya mengumpulkan lebihan makanan roti dan



Markus 6:44 xxiv Markus 6:56

ikan sebanyak dua belas bakul. 44 Jumlah orang
lelaki yangmakan itu kira-kira lima ribu orang.

Isa berjalan di atas air
45 Isa segera mengarahkan para pengikut-Nya

pergi dahulu dengan perahu ke Betsaida di se-
berang laut sementara Dia menyuruh orang ra-
mai itu pulang. 46 Setelah mereka pergi, Isa naik
ke bukit untuk berdoa.

47 Apabila hari sudah malam, perahu para
pengikut Isa sudah sampai ke tengah laut sedan-
gkan Isa seorang diri di darat. 48 Isa melihat para
pengikut-Nya bersusah payah mendayung per-
ahukeranaanginbertiupdari arahbertentangan.
Kira-kira menjelang subuh, Isa berjalan di atas
air menghampiri mereka. Dia hendak mendahu-
lui mereka. 49 Tetapi ketika mereka terpandang
Dia berjalan di atas air, mereka menyangka-Nya
hantu lalu mereka berteriak-teriak. 50 Mereka
ketakutanmelihat Isa.
Tetapi Dia segera berkata kepada mereka,

‘Tabahkan hatimu! Aku Isa. Jangan takut.’ 51Dia
naik ke perahu mereka, lalu angin pun teduh.
Para pengikut-Nya hairan tercengang. 52Mereka
masih belummengerti apa sebenar yang berlaku
dengan roti itu, kerana hati merekamasih keras.

53 Mereka menyeberang hingga tiba di Gene-
saret. Di situ mereka menambat perahu itu.
54 Sebaik-baik mereka turun dari perahu, orang
mengenal Isa 55 lalu berlari ke serata kawasan
dan membawakan orang sakit yang terbaring di
atas tikar kepada-Nya di mana-mana sahaja Dia
berada. 56 Di setiap tempat yang dikunjungi-
Nya – baik di kota, di pekan atau di kampung –
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penduduk di situ membawa orang yang sakit ke
pasar-pasar. Mereka memohon agar sekurang-
kurangnya Isa membenarkan orang sakit itu
menyentuh jubah-Nya. Semua yang menyentuh-
nya terus sembuh.

7
Adat istiadat nenekmoyang

1 Orang Farisi dan beberapa guru Taurat yang
datang dari Baitulmaqdis berkumpul di keliling
Isa. 2 Mereka melihat beberapa pengikut Isa
makan dengan tangan yang ‘tidak suci’, iaitu
tangan yang tidak dibasuh. 3 (Orang Farisi
malah semua orang Yahudi taat mengikut adat
istiadat nenek moyang mereka. Mereka tidak
akan makan sebelum membasuh tangan menu-
rut cara-cara yang ditentukan. 4 Apabila pulang
dari pasar, mereka juga tidak akan makan se-
belummembersihkandiri. Banyak lagiperaturan
yang diamalkan olehmereka, seperti halmemba-
suh cawan, kendi, dan bekas tembaga.)

5 Oleh itu, orang Farisi dan guru Taurat di situ
bertanya kepada Isa, ‘Mengapakah pengikutmu
tidak menurut adat istiadat nenek moyang kita?
Mengapakahmerekamakan dengan tangan yang
“tidak suci”?’

6 Isa menjawab, ‘Tepat sekali kata-kata Nabi
Yasyaya dalam nubuatnya tentangmu, hai orang
munafik; seperti yang tersurat:
‘ “Bangsa ini menghormati-Ku
dengan kata-kata,

tetapi hati mereka jauh daripada-Ku.
7 Sia-sialahmerekamenyembah-Ku;
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sedangkan ajaran yangmereka
ajarkan ialah peraturanmanusia.”

8 ‘Kamu mengetepikan perintah Allah untuk
menurut adat istiadat manusia.’

9 Isa berkata lagi: ‘Kamu sungguh
pandai menyingkirkan perintah Allah untuk
menegakkan adat istiadatmu sendiri! 10 Musa
menyampaikan perintah ini, “Hormatilah ibu
bapamu” dan “Orang yang mencaci ibu bapa
sendiri mesti dihukum mati.” 11 Tetapi kamu
memberikan ajaran berikut: Jika seseorang
berkata kepada ibu bapanya, “Segala apa yang
harus kugunakan untuk membantu ayah dan
emak, sudah kujadikan korban” (iaitu telah
dipersembahkan kepada Allah), 12 maka orang
itu tidak perlu menolong ibu bapa. 13 Jadi, adat
istiadat yang kamu sampaikan membatalkan
firman Allah. Banyak lagi perkara sedemikian
yang kamu lakukan.’

14 Isa memanggil orang ramai itu dan berkata
kepada mereka, ‘Kamu semua, dengarlah su-
paya kamu faham. 15 Apa yang masuk dari luar
ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya.
Apa yang keluar daripada seseorang itulah yang
menajiskannya. 16 Jika kamu bertelinga, dengar-
lah!’

17 Setelah Isa meninggalkan orang ramai
itu dan masuk ke rumah, para pengikut-Nya
bertanya kepada-Nya tentang maksud ibarat itu.
18 Isa berkata kepada mereka, ‘Kamu ini sama
dengan mereka. Tidakkah kamu faham bahawa
apa yang masuk dari luar ke dalam seseorang
tidakdapatmenajiskannya? 19Kerana sesuatu itu
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tidakmasuk ke hatinya tetapi ke dalam perutnya,
kemudian keluar semula.’ (Dengan demikian Dia
menyatakan semuamakanan halal.)

20 Kata-Nya lagi: ‘Apa yang keluar daripada
seseorang itu menajiskannya 21 kerana dari
dalam, dari hati manusialah timbul fikiran jahat
yang mendorong seseorang berfikiran durjana,
berbuat cabul, mencuri, membunuh, 22 berzina,
tamak, berdendam, menipu, mengeluarkan kata-
kata lucah, bermata jahat, dengki, mengkufuri
Allah, berlagak sombong, dan bersikap bodoh.
23 Semua perkara jahat ini timbul dari dalam hati
dan itulah yangmenajiskan seseorang.’

Iman seorang perempuan Siro-Fenisia
24 Kemudian Isa pergi dari situ ke kawasan

berdekatan kota Tirus, lalu masuk ke sebuah
rumah. Dia tidak mahu orang tahu Dia ada di
situ tetapi Dia tidak dapat menyembunyikan diri.
25 Ibukepada seoranganakperempuanyangdira-
suk roh durjana telahmendengar tentang Isa lalu
segera datang kepada-Nya dan sujud di hadapan-
Nya. 26 Wanita itu seorang Yunani, dia berasal
dari daerah Fenisia di Siria. Dia memohon Isa
menghalau roh iblis yangmerasuk anaknya.

27 Isa menjawab, ‘Anak-anak harus diberi
makan dahulu. Tidak patut makanannya diambil
untuk dilemparkan kepada anjing.’

28 ‘Benar, Tuan,’ jawab wanita itu, ‘tetapi anjing
di bawah meja pun makan sisa yang dijatuhkan
oleh anak-anak.’

29 Maka Isa berkata kepadanya, ‘Kerana jawa-
panmu itu, pulanglah. Roh iblis sudah keluar
daripada tubuh anakmu.’
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30Apabila ibu itu pulang ke rumah, dia menda-
pati anaknya sedang berbaring di katil dan tidak
lagi dirasuk roh iblis.

Isamenyembuhkan seorang bisu tuli
31 Selepas itu Isa meninggalkan daerah Tirus,

meneruskan perjalanan ke Laut Galilea melalui
Sidon, ke tengah-tengah daerah Sepuluh Kota.
32 Di sana seorang bisu tuli dibawa kepada-Nya
dengan permohonan agar Isameletakkan tangan
padanya.

33 Isa membawanya ke samping, jauh daripada
orang ramai itu, lalu memasukkan jari-Nya ke
dalam kedua-dua belah telinga orang itu. Kemu-
dian Dia meludah dan menyentuh lidah orang
itu. 34 Selepas itu Dia menengadah ke langit lalu
menariknafaspanjangdanberkatakepadaorang
itu, ‘Effata!’ (ertinya ‘Terbukalah!’). 35Serta-merta
telinga orang itu terbuka dan lidahnya pulih, lalu
dia bertutur dengan baik.

36 Isa melarang semua yang hadir menceri-
takan hal itu kepada sesiapapun. Tetapi semakin
Isa melarang, semakin mereka menceritakan-
nya. 37Mereka sungguh hairan dan berkata, ‘Dia
melakukan segala-galanya dengan baik sekali.
Dia membolehkan orang tuli mendengar dan
orang bisu berkata-kata.’

8
Isamemberi makan kepada empat ribu orang

1 Pada suatu hari, ketika orang tersangat ra-
mai berhimpun dan kehabisanmakanan, Isa me-
manggil para pengikut-Nya lalu berkata, 2 ‘Aku
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kasihan kepada orang ramai ini, sudah tiga hari
mereka bersama-Ku, dan sekarang mereka ke-
habisan makanan. 3 Kalau Kusuruh mereka pu-
lang dengan perut kosong, mereka akan pengsan
di tengah jalan kerana ada yang datang dari jauh.’

4 Para pengikut Isa menjawab, ‘Di tempat ter-
pencil ini, di mana hendak dicari makanan yang
cukup untuk semua orang ini?’

5 Isa bertanya kepada mereka, ‘Berapa
banyakkah roti yang ada padamu?’

‘Tujuh buku,’ jawabmereka.
6 Isa menyuruh orang ramai itu duduk di

atas tanah. Dia mengambil tujuh buku roti
itu dan mengucap syukur. Setelah itu Dia
memecah-mecahkan roti itu dan menyerahkan-
nya kepada para pengikut-Nya untuk dihidan-
gkan, dan mereka pun memberikannya kepada
orang yang banyak itu. 7 Mereka juga ada
beberapa ekor ikan kecil. Setelah mengucap
syukur atasnya, Isa menyuruh supaya ikan itu
dibahagi-bahagikan juga. 8 Kesemua orang pun
makan sehingga kenyang. Sisa lebihan makanan
yang dikumpulkan sebanyak tujuh bakul penuh.
9Bilanganmereka itu kira-kira empat ribu orang.
Isa pun menyuruh mereka pulang. 10 Selepas itu
Isa terusmenaiki perahu bersama para pengikut-
Nya pergi ke daerah Dalmanuta.

11 Beberapa orang Farisi datang kepada Isa
dan mula bersoal jawab dengan-Nya untuk
memerangkap-Nya. Untuk menduga-Nya,
merekameminta daripada-Nya suatu tanda ajaib
dari syurga. 12 Isa mengeluh lalu menjawab,
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‘Mengapakah orang zaman ini mencari suatu
tanda ajaib? Sesungguhnya Aku berkata
kepadamu, tidak akan diberikan tanda apapun
kepada orang zaman ini.’ 13 Isa meninggalkan
mereka dan kembali ke perahu lalu ke seberang.

Ragi orang Farisi dan ragi Herodes
14 Para pengikut Isa terlupa membawa roti

yang mencukupi. Di dalam perahu itu cuma
ada sebuku roti. 15 Isa mengingatkan mereka,
‘Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan ragi
Herodes.’

16Kemudian mereka membincangkannya satu
sama lain danberkata, ‘Dia berkata begitu kerana
kita tidakmembawa roti.’

17 Isamengetahui apa yangmereka bincangkan
lalu Dia bertanya, ‘Mengapa kamu memperbin-
cangkan hal tidak membawa roti? Tidakkah
kamu tahu dan faham lagi? Begitu tumpulkah
fikiranmu? 18 Kamu ada mata, tidakkah kamu
melihat? Kamu ada telinga, tidakkah kamu
mendengar? Tidakkah kamu ingat 19 bagaimana
Aku memecah-mecahkan lima buku roti untuk
lima ribu orang? Berapa bakul lebihan makanan
yang kamu kumpulkan?’

‘Dua belas,’ jawabmereka.
20 ‘Dan apabila Aku memecah-mecahkan tujuh

buku roti untuk empat ribu orang, berapa bakul
lebihanmakanan yang kamu kumpulkan?’

‘Tujuh,’ jawabmereka.
21 Lalu Isa berkata kepada mereka, ‘Kamu

masih belum faham lagi?’
Isamenyembuhkan seorang buta
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22 Isa dan para pengikut-Nya tiba di Betsaida.
Beberapa orang membawa seorang buta kepada
Isa dan memohon agar Dia menyentuhnya.
23 Isa memegang tangan orang buta itu lalu
memimpinnya ke luar dari pekan itu. Isa
meludahi mata orang buta itu. Kemudian Dia
meletakkan tangan-Nya pada orang itu lalu
bertanya, ‘Adakah kamumelihat apa-apa?’

24 Orang itu memandang ke hadapan lalu
berkata, ‘Akunampakorang, rupamereka seperti
pokok berjalan.’

25 Sekali lagi Isa meletakkan tangan-Nya pada
mata orang itu. Setelah orang itu berusaha untuk
melihat, kali inipenglihatannyacukup terangdan
matanya telah sembuh. 26 Isa pun menyuruhnya
pulang sambil berkata, ‘Jangan masuk lagi ke
pekan itu.’

Pengakuan Petrus
27 Setelah itu Isa dan para pengikut-Nya pergi

ke pekan-pekan di sekitar Kaisarea Filipi. Di ten-
gah jalan Isa bertanya kepada mereka, ‘Menurut
orang, Aku ini siapa?’

28Merekamenjawab, ‘Ada yang berkata, Yahya
Pengimad; yang lain berkata, Ilyas; ada pula yang
berkata, seorang daripada nabi.’

29 ‘Tetapi menurut kamu, Aku ini siapa?’ tanya
Isa. Petrus menjawab, ‘Engkau ialah al-Masih.’

30 Lalu Isa mengingatkan mereka supaya jan-
ganmemberitahu sesiapapun tentang diri-Nya.

Isamemberitahu tentang kematian-Nya
31 Kemudian Isa mula mengajar mereka ba-

hawa Putera Insan harus banyak menanggung
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kesengsaraan serta ditolak oleh para pemimpin
masyarakat, ketua imam dan guru Taurat. Dia
akan dibunuh, tetapi tiga hari kemudian, Dia
akan bangkit semula. 32 Isa mengatakan perkara
ini dengan terus-terang. Oleh itu, Petrus menarik
Isa ke tepi danmenegur Dia.

33 Isa berpalingmemandangparapengikut-Nya
lalu menegur Petrus, ‘Pergilah dari sini, hai Iblis!
Kamu tidak berfikir secara Allah, tetapi secara
manusia.’

34 Setelah itu Isa memanggil para pengikut-
Nya dan orang ramai di situ lalu berkata kepada
mereka, ‘Jika seseorang hendakmengikut-Ku, dia
harus melupakan kepentingan dirinya, memikul
salib, dan mengikut-Ku. 35 Sesiapa yang mem-
pertahankan hidupnya, akan kehilangan hidup-
nya. Tetapi sesiapa yang mengorbankan hidup
untuk-Ku dan untuk Injil, akan menyelamatkan
hidupnya itu. 36 Apa gunanya jika seseorang
memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan hidup-
nya? 37 Dapatkah hidup itu ditukar dengan
apapun? 38 Jika seseorang malu mengakui Aku
dan perkataan-Ku di kalangan angkatan yang
cabul dan berdosa ini, Putera Insan juga akan
malu mengakuinya ketika Dia datang dalam
kemuliaan Bapa-Nya diiringi paramalaikat suci.’

9
1 Isa berkata lagi, ‘Sesungguhnya, ada beberapa

orang di sini yang tidak akan mati sebelum meli-
hat kerajaan Allah datang dengan kuasa.’

Penjelmaan
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2 Enam hari kemudian, Isa membawa Petrus,
Yakobus, danYahya, pergi ke sebuahgunungyang
tinggi di mana mereka bersendirian. Di situ Isa
berubah rupa di depan mata mereka. 3 Pakaian-
Nyamenjadi putih berkilau-kilauan laksana salji,
tiada siapa di bumi ini dapat memutihkan kain
sehingga seputih itu. 4 Ilyas dan Musa muncul di
hadapanmereka lalu berkata-kata dengan Isa.

5 Lalu Petrus berkata kepada Isa, ‘Tuan Guru,
baik sekali kami ada di sini. Biarlah kami dirikan
tiga buah khemah – satu untuk-Mu, satu untuk
Musa, dan satu untuk Ilyas.’ 6 (Sebenarnya Petrus
tidak tahu apa yang hendak dikatakannya, ker-
ana ketiga-tiganya ketakutan.)

7Segumpal awandatangmenaungimereka. Su-
atu suara terdengar dari dalam awan itu, ‘Inilah
Putera-Ku yang Kukasihi. Dengarlah kata-kata-
Nya!’

8 Tiba-tiba, ketika mereka memandang seke-
liling, mereka tidak lagi melihat sesiapa di situ
bersamamereka, selain Isa.

9 Sewaktu berjalan turun dari gunung itu, Isa
memperingatkan mereka supaya tidak member-
itahu sesiapa segala yang telah mereka lihat, se-
hingga Putera Insan bangkit daripada kematian.
10 Mereka mentaati pesan itu, sambil tertanya-
tanya apamaksud ‘bangkit daripada kematian.’

11Mereka bertanya kepada Isa, ‘Mengapa guru-
guru Taurat berkata Ilyas mesti datang dulu?’

12 Isa menjawab, ‘Benar, Ilyas akan datang
dulu dan memulihkan segala-galanya. Tetapi
bagaimanadenganapayang tersurat tentangPut-
era Insan, bahawa Dia akan banyakmenanggung
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penderitaan dan penghinaan? 13 Aku berkata
kepadamu, Ilyas sudahpun datang dan orang
memperlakukannya sesuka hati, tepat seperti
yang tersurat tentang dirinya.’

Isa menyembuhkan seorang anak lelaki yang
bisu

14 Apabila mereka pulang mendapatkan para
pengikut yang lain, mereka melihat ramai
orang di situ. Beberapa orang guru Taurat
sedang bersoal jawab dengan para pengikut
Isa. 15 Sebaik-baik orang ramai itu melihat Isa,
mereka amat kagum lalu berlari menyambut-
Nya.

16 Isa bertanya kepada para pengikut-Nya, ‘Ten-
tang apa kamu bersoal jawab denganmereka?’

17Seorang daripada orang ramai itumenjawab,
‘Tuan Guru, aku membawa anakku kepada
pengikut-pengikut-Mu. Anakku dirasuk oleh
roh yang membuatnya bisu. 18 Apabila roh
itu menyerangnya, dia menghempas-hempas
tubuhnya ke tanah, mulutnya berbuih, giginya
mengertak dan badannya menjadi kaku. Aku
memohon pengikut-pengikut-Mumenghalau roh
itu tetapi mereka tidak dapat melakukannya.’

19 Isa berkata kepada mereka, ‘Hai angkatan
yang tidak percaya! Berapa lamakah aku mesti
tinggal bersamamu? Berapa lamakah aku harus
bersabar denganmu? Bawa anak itu kemari.’

20Mereka pun membawa anak itu kepada Isa.
Sebaik-baik roh itu melihat Isa, ia pun membuat
anak itu sawan, lalu jatuh berguling-guling ke
tanah, mulutnya berbuih.
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21 Isa bertanya kepada bapa anak itu, ‘Sejak
bila dia begini?’ Bapa anak itu menjawab, ‘Sejak
dia kecil lagi. 22 Sudah berkali-kali roh itu cuba
membunuhnya dengan membuangnya ke dalam
api atau air. Kasihanlah kami dan tolonglah kami,
kalau Engkau dapat menolong.’ 23 Isa berkata
kepadanya, ‘Apa katamu? Kalau Engkau dapat?
Segala sesuatu mungkin bagi orang yang per-
caya.’

24 Bapa itu segera berseru, ‘Aku percaya; to-
longlah agar aku lebih percaya lagi!’

25 Ketika Isa melihat orang ramai datang
berkerumun, Dia memerintah roh durjana itu,
‘Hai roh bisu tuli, Aku perintahkan kamu keluar
daripada anak ini dan janganmemasukinya lagi.’

26 Roh itu menjerit dan membuat tubuh anak
itu terkejang-kejang, lalu keluar daripada anak
itu. Anak itu kelihatan seperti mayat lalu semua
orang berkata, ‘Dia sudah mati.’ 27 Tetapi Isa
memegang tangannyadanmenolongnyabangun.
Anak itu pun berdiri.

28 Selepas itu Isa masuk ke rumah. Ketika tiada
lagiorang laindi situ, parapengikut-Nyabertanya
kepada-Nya, ‘Mengapa kami tidak dapatmengha-
lau roh itu?’

29 Isa menjawab, ‘Jenis ini tidak dapat dihalau
dengan cara apapun, kecuali dengan doa.’

30Setelah itu Isadanparapengikut-Nyaberedar
dari situ dan meneruskan perjalanan melalui
Galilea. Dia tidak mahu orang tahu Dia di mana
31 kerana Dia sedang mengajar para pengikut-
Nya. Dia berkata kepada mereka, ‘Putera Insan
akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan
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akan dibunuh, tetapi selepas tiga hari Dia akan
bangkit semula.’ 32Mereka tidak faham erti kata-
kata itu tetapi takut hendak bertanya kepada Isa.

Siapa yang terbesar?
33 Mereka tiba di Kapernaum. Setelah tiba

di rumah, Isa bertanya kepada para pengikut-
Nya, ‘Apa yang kamu persoalkan di jalan tadi?’
34 Mereka tidak menjawab, kerana dalam per-
jalananmereka telahmempersoalkan siapa yang
terbesar.

35 Isa duduk lalumemanggil pengikut-Nya yang
dua belas itu. Dia berkata kepada mereka, ‘Kalau
sesiapa inginmenjadi yang pertama, diamestilah
menjadi yang terakhir dan hamba kepada semua
orang.’

36 Selepas itu Dia memanggil seorang kanak-
kanak dan menyuruhnya berdiri di hadapan
mereka semua. Dia mendakap kanak-kanak
itu sambil berkata kepada mereka, 37 ‘Sesiapa
yang menerima kanak-kanak seperti ini kerana-
Ku, menerima-Ku. Sesiapa yang menerima-Ku,
menerima Allah yangmengutus-Ku.’

Menghalau roh iblis
38 Yahya berkata kepada Isa, ‘Tuan Guru, kami

melihat seorang lelaki menghalau roh-roh iblis
dengan nama-Mu, lalu kami larang dia, kerana
dia bukan dalam kumpulan kita.’

39 Tetapi Isa berkata, ‘Jangan larang dia, ker-
ana seseorang yang melakukan mukjizat dengan
nama-Ku tidak mungkin mencela-Ku sejurus se-
lepas itu. 40 Orang yang tidak menentang kita,
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memihak kepada kita. 41 Sesiapa yang member-
imu secawan air dalam nama-Ku, kerana kamu
pengikut al-Masih, sesungguhnya, Aku berkata
kepadamu, dia pasti akan mendapat ganjaran-
nya.

Menyebabkan orang lain berdosa
42 ‘Tetapi sesiapa yang menyebabkan seorang

daripada kanak-kanak yang percaya kepada-Ku
ini berdosa, maka lebih baiklah baginya jika batu
kisar diikatkan ke lehernya dan dia dicampakkan
ke dalam laut. 43 Jika tanganmu menyebabkan
kamu berdosa, potonglah tangan itu! Lebih baik
kamu memasuki hidup dalam keadaan kudung
sebelah tangan, daripada mempunyai dua tan-
gan tetapi terhumban ke neraka, ke dalam api
yang tidak terpadam. 44 Di sana cacingnya tidak
akan mati dan apinya tidak akan padam. 45 Jika
kakimu menyebabkan kamu berdosa, potonglah
kaki itu. Lebihbaik kamumemasuki hidupdalam
keadaan pincang, daripada memiliki dua kaki
tetapi terhumban ke neraka. 46Di sana cacingnya
tidak akanmati dan apinya tidak akan padam.

47 ‘Jika matamu menyebabkan kamu berdosa,
cungkillah mata itu keluar. Lebih baik kamu
memasuki kerajaan Allah dengan sebelah mata
sahaja, daripada memiliki dua mata tetapi ter-
humban ke neraka. 48Di sana

‘ “cacingnya tidak akanmati,
dan apinya tidak akan padam.” ’

49 ‘Setiap orang akan disaluti api.



Markus 9:50 xxxviii Markus 10:11

50 ‘Garam itu baik, tetapi jika hilang rasanya,
bagaimana kamu dapat mengembalikan
rasanya? Adakanlah garam pengukuh dalam
dirimu, dan hiduplah rukun damai sesamamu.’

10
Perceraian

1 Setelah itu Isa beredar dari situ lalu pergi ke
daerah Yudea dan daerah di seberang Sungai Yor-
dan. Ramai sekali orang yang datang kepada-Nya
maka, seperti biasa, Dia punmengajar mereka.

2 Orang Farisi datang kepada-Nya untuk
menduga-Nya. Mereka bertanya, ‘Menurut
hukum, bolehkah seseorang menceraikan
isterinya?’

3Dia menjawab, ‘Apa yang diperintahkan oleh
Musa kepadamu?’

4 Mereka berkata, ‘Musa membenarkan
seseorang lelaki menulis surat cerai dan
menyingkirkan isterinya.’

5 Isa berkata, ‘Disebabkan hati batu kamu,
Musa menuliskan peraturan itu. 6 Tetapi sejak
alam dicipta, Allah “telah menjadikan lelaki dan
perempuan.” 7 “Oleh itu seseorang lelaki harus
meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan
isterinya, 8 dan mereka berdua akan menjadi
satu,” bukan lagi dua, tetapi satu. 9 Maka, apa
yang telah disatukan olehAllah, janganlahmanu-
sia memisahkan.’

10Didalamrumah, parapengikut-Nyabertanya
lagi kepada-Nya tentang hal ini. 11Diamenjawab,
‘Sesiapa yangmenceraikan isterinya dan berkah-
win dengan perempuan lain, melakukan zina.
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12Begitu juga, jika seseorangwanitamenceraikan
suaminya dan berkahwin dengan lelaki lain, dia
melakukan zina.’

Isamemberkati kanak-kanak
13 Selepas itu, orang membawa kanak-kanak

kecil kepada-Nya supaya Dia menyentuh
mereka, tetapi para pengikut-Nya memarahi
mereka. 14 Tetapi apabila Isa melihat hal itu,
Dia sungguh tidak menyenanginya, lalu berkata,
‘Biarkan kanak-kanak kecil itu datang kepada-
Ku, jangan larang mereka, kerana daripada
yang seperti merekalah terdirinya kerajaan
Allah. 15 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu,
sesiapa yang tidak menerima kerajaan Allah
seperti seorang anak kecil, pasti tidak akan
memasukinya.’ 16 Isa mendukung danmendakap
kanak-kanak kecil itu, meletakkan tangan-Nya
padamereka, danmemberkati mereka.

Orang yang kaya itu
17 Ketika Dia sedang melangkah ke jalan, seo-

rangdatangberlari-lari, berlutut kepada-Nyadan
bertanya, ‘Wahai Guru yang baik, apakah yang
harus kulakukan untukmewarisi hidup kekal?’

18 Isa berkata kepadanya, ‘Mengapa kamu
memanggil-Ku baik? Tiada siapa yang baik
kecuali satu, iaitu Allah. 19 Kamu tahu perintah-
perintah Allah: “Jangan berzina, jangan
membunuh, jangan mencuri, jangan memberi
kesaksian palsu, jangan menipu, hormati ibu
bapamu.” ’

20 Orang itu menjawab, ‘Tuan Guru, semua ini
telah aku taati dari usia muda lagi.’
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21 Isa memandangnya dengan penuh kasih lalu
berkata, ‘Ada satu kekuranganmu. Pergilah, jual
segalayangadapadamu, berikanhasil penjualan-
nya kepada orangmiskin, maka kamu akanmen-
dapat harta di syurga. Sesudah itu datanglah dan
ikut Aku.’

22 Tetapi orang itu sedih mendengar kata-kata
ini lalu pergi dengan dukacita, kerana dia mem-
punyai banyak harta.

23 Kemudian Isa memandang sekeliling dan
berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Betapa
susahnya bagi orang kaya untukmasuk ke dalam
kerajaan Allah!’

24 Para pengikut-Nya kehairanan mendengar
kata-kata-Nya. Tetapi Isa berkata lagi, ‘Anak-
anakku, betapa susahnya untuk masuk ke dalam
kerajaan Allah! 25 Lebih mudah bagi seekor unta
memasuki lubang jarum daripada seorang kaya
memasuki kerajaan Allah.’

26 Para pengikut-Nya merasa sungguh hairan,
lalu berkata sama sendiri, ‘Kalau begitu, siapa
yang dapat diselamatkan?’

27 Tetapi Isa memandang mereka lalu berkata,
‘Bagi manusia hal itu mustahil, tetapi tidak bagi
Allah, kerana bagi Allah segala-galanya dapat di-
lakukan.’

28KemudianPetrusberkata kepada-Nya, ‘Lihat-
lah, kami telahmeninggalkan segala-galanya dan
mengikut-Mu!’

29 Isa menjawab, ‘Sesungguhnya, Aku berkata
kepadamu, setiaporangyang telahmeninggalkan
rumah, adik-beradik, ibu bapa, anak isteri, atau
tanah untuk-Ku dan untuk Injil 30 pasti akan
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menerima seratus kali ganda dalam dunia ini
(rumah, adik beradik, ibu, anak-anak dan tanah
– serta penganiayaan) dan pada kemudian hari,
hidup kekal. 31 Tetapi ramai yang pertama akan
menjadi terakhir, dan yang terakhir akan men-
jadi yang pertama.’

Isamemberitahu lagi tentang kematian-Nya
32 Ketika mereka di perjalanan, menuju ke

Baitulmaqdis, dan Isamendahului mereka, maka
mereka sungguh takjub. Sambil mengikut-Nya,
mereka berasa takut. Kemudian Dia membawa
pengikut-Nya yang dua belas itu ke samping
lalu memberitahu mereka apa yang akan terjadi
kepada-Nya. 33 Kata-Nya, ‘Kita sekarang pergi
ke Baitulmaqdis. Putera Insan akan dikhianati
dan diserahkan ke tangan ketua-ketua imam dan
guru-guru Taurat. Mereka akan menjatuhkan
hukuman mati kepada-Nya dan menyerahkan-
Nya kepada orang bukan bani Israel. 34 Mereka
akan mengejek-Nya, menyebat-Nya, meludahi-
Nya, dan membunuh-Nya. Pada hari ketiga Dia
akan bangkit semula.’

Permintaan Yakobus dan Yahya
35 Kemudian Yakobus dan Yahya, anak-anak

Zebedeus, datang kepada-Nya lalu berkata, ‘Tuan
Guru, kamimahuEngkaumembuat apa-apa yang
kamiminta untuk diri kami.’

36 Isa bertanya kepadamereka, ‘Apa yang kamu
mahu Aku buat untukmu?’

37 Mereka berkata kepada-Nya, ‘Kurniailah
kami duduk di kiri dan kanan-Mu dalam
kemuliaan-Mu.’
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38 Tetapi Isa berkata kepada mereka, ‘Kamu
tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah
kamu minum daripada cawan yang Kuminum,
dan diimadkan dengan pengimadan yang Kuter-
ima?’

39Merekamenjawab, ‘Sanggup.’
Lalu Isa berkata kepada mereka, ‘Memang

kamu akan minum daripada cawan yang Ku-
minumdandiimadkan dengan pengimadan yang
Kuterima. 40 Tetapi untuk duduk di kiri dan
kanan-Ku bukanlah Aku memberikannya, tetapi
bagi mereka yang tempat itu disediakan un-
tuknya.’

41 Apabila pengikut yang sepuluh orang lagi
itu mendengar hal itu, mereka marah akan
Yakobus dan Yahya. 42 Tetapi Isa memanggil
mereka kepada-Nya lalu berkata, ‘Kamu tahu
bahawa di kalangan orang bukan bani Israel,
orang yang dianggap pemerintah memerintah
rakyat dengan kuku besi, dan orang besar melak-
sanakan kekuasaan ke atas mereka. 43 Ini tidak
harus berlaku di kalanganmu. Sesiapa yang in-
gin menjadi orang besar di antaramu hendak-
lah melayani yang lain. 44 Sesiapa yang ingin
menduduki tempat pertama hendaklah menjadi
hamba kepada semua, 45 kerana Putera Insan
juga datang bukan untuk dilayani tetapi untuk
melayani, dan untuk menyerahkan nyawa-Nya
sebagai tebusan bagi ramai orang.’

Isamenyembuhkan Bartimeus
46 Setelah itu mereka tiba di Yerikho.

Kemudian, ketika Dia keluar dari situ dengan
para pengikut-Nya dan orang ramai itu, seorang



Markus 10:47 xliii Markus 11:2

buta bernama Bartimeus (anak Timeus), sedang
duduk mengemis di tepi jalan. 47 Ketika
dia mendengar bahawa yang lalu itu Isa
orang Nasaret, dia berteriak, ‘Isa, Anak Daud,
kasihanilah aku!’

48 Ramai orang menyuruhnya diam, tetapi dia
semakin berteriak, ‘Anak Daud, kasihanilah aku!’

49 Oleh itu Isa berhenti dan memberi perintah
supaya dia dipanggil.
Mereka pun memanggil orang buta itu sambil

berkata, ‘Bergembiralah! Dan bangkitlah! Dia
memanggilmu.’ 50Orangbuta itumencampakkan
jubahnya ke tepi lalu bangkit dan pergi kepada
Isa.

51 Isa berkata kepadanya, ‘Apa yang kamu
mahu Kubuat untukmu?’
Orang itu menjawab, ‘Tuan Guru, aku ingin

melihat.’
52 Isa menjawab, ‘Pergilah, imanmu telah

menyembuhkanmu.’ Serta-merta orang itu dapat
melihat, lalumengikut Isa dalamperjalanan-Nya.

11
Isamasuk ke Baitulmaqdis

1 Apabila mereka sudah berhampiran Baitul-
maqdis, di Baitfagi dan Baitani, di Bukit Zaitun,
Isamengutusduaorangpengikut-Nya, 2kata-Nya,
‘Pergilah ke kampung yang setentang denganmu.
Sebaik-baik kamu masuk, kamu akan mendapati
seekor anak keldai yang belum pernah ditung-
gang, tertambat di situ. Lepaskannya dan bawa
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kemari. 3 Jika sesiapa bertanya kepadamu, “Men-
gapa kau berbuat demikian?” katakan, “Junjun-
gan memerlukannya, dan Dia akan segera mem-
ulangkannya.” ’

4Mereka pun pergi dan mendapati anak keldai
itu tertambat di pintu di tepi jalan, lalu mereka
melepaskannya. 5 Beberapa orang yang berdiri
di situ bertanya kepada mereka, ‘Apa yang kamu
buat,melepaskan anak keldai itu?’ 6Merekamen-
jawab seperti yang diperintahkan oleh Isa, lalu
mereka dibenarkan pergi. 7 Mereka membawa
anak keldai itu kepada Isa dan meletakkan jubah
mereka di atas belakangnya. Isa pun duduk di
atas belakang anak keldai itu. 8 Ramai orang
membentangkan jubah mereka di atas jalan.
Yang lain memotong dahan-dahan rimbun dari-
padapokok-pokokdi situdanmeletakkannya sep-
anjang jalan. 9 Setelah itu mereka yang berjalan
di hadapan dan yang mengikut dari belakang
berseru,

‘Hosana!’
‘Diberkatilah Dia yang datang

dengan nama Tuhan!’
10 ‘Diberkatilah kerajaan bapa kita Daud!

Yang datang dengan nama Allah!’
‘Hosana di tempat yangmaha tinggi!’

11 Isa masuk ke Baitulmaqdis dan terus masuk
ke dalam rumah ibadat. Setelah Dia melihat se-
muanya, keranahari sudah lewat petang, Dia pun
pergi ke Baitani dengan pengikut-Nya yang dua
belas itu.
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Isamembersihkan rumah ibadat
12Esoknya, setelah mereka keluar dari Baitani,

Isa berasa lapar. 13Dari jauhDiamelihat sebatang
pokok ara yang berdaun. Dia mendekatinya un-
tuk melihat kiranya pokok itu berbuah. Tetapi
Dia mendapati daun sahaja di pokok itu, kerana
pada masa itu bukan musim buah ara. 14 Oleh
itu Isa berkata kepada pokok itu, ‘Tiada siapa
akan makan buahmu lagi selama-lamanya.’ Para
pengikut-Nyamendengar kata-kata itu.

15Apabila sampaidiBaitulmaqdis, Isamasukke
rumah ibadat. Dia menghalau keluar orang yang
berjual beli di dalam rumah ibadat, dan menter-
balikkan meja para pengurup wang serta tem-
pat duduk penjual burung merpati. 16 Dia tidak
membenarkan siapapun mengangkat barangan
melalui rumah ibadat. 17KemudianDiamengajar
mereka, kata-Nya, ‘Tidakkah tersurat:

‘ “Rumah-Ku akan dipanggil
rumah doa bagi semua bangsa.”?

‘Tetapi kamu telah menjadikannya “sarang
pencuri.” ’

18 Guru-guru Taurat dan ketua-ketua imam
mendengarnya lalu mencari jalan hendak mem-
binasakan Isa, kerana mereka takut kepada-
Nya, memandangkan semua orang mengagumi
ajaran-Nya.

19 Setelah lewat petang, Isa keluar dari kota itu.
Isamengutuk pohon ara

20 Pada pagi esoknya, ketika mereka lalu di
situ, mereka melihat pokok ara itu telah layu
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kering daripada akarnya. 21 Petrus teringat lalu
berseru, ‘Tuan Guru, lihat! Pokok ara yang En-
gkau sumpah itu telahmati.’

22 Isa berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Be-
rimanlah kepada Allah. 23 Sesungguhnya, Aku
berkata kepadamu, jika sesiapa berkata kepada
gunung, “Beralihlah dan terhumbanlah ke laut,”
tanpa ragu dalam hatinya dan dengan sepenuh
kepercayaan bahawa apa yang dikatakannya
akan berlaku, maka akan terjadilah seperti kata-
katanya itu. 24 Oleh itu Aku berkata kepadamu,
apa sahaja yang kamu minta ketika berdoa, per-
cayalah kamu akan menerimanya, maka kamu
akan mendapatnya. 25 Setiap kali kamu berdoa,
jika ada sesiapa yang bersalah terhadapmu, am-
punilah dia, supaya Bapamu di syurga juga akan
mengampunkan kesalahanmu. 26 Tetapi jika
kamu tidakmengampuni, Bapamu di syurga juga
tidak akanmengampunkan kesalahanmu.’

Kekuasaan Isa dipersoalkan
27 Selepas itu mereka masuk semula ke Baitul-

maqdis. Sedang Dia berjalan di dalam rumah
ibadat, ketua-ketua imam, guru-guru Taurat dan
tua-tua datang kepada-Nya. 28 Mereka berkata
kepada-Nya, ‘Dengan kekuasaan apakah Kamu
melakukan perkara-perkara ini? Siapa yang
memberi-Mu kekuasaan untukmelakukannya?’

29 Tetapi Isa menjawab, ‘Aku juga akan
bertanya satu soalan kepadamu. Jawablah
soalan-Ku, maka Aku akan memberitahumu
dengan kekuasaan apa Aku melakukan perkara-
perkara ini. 30 Pengimadan Yahya – adakah
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daripada syurga atau daripada manusia?
Jawablah soalan-Ku!’

31 Mereka berbincang sesama sendiri, ‘Kalau
kita berkata, “Daripada syurga”, nanti kata-Nya,
“Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya
kepadanya?” 32 Tetapi, kalau kita berkata, “Dari-
pada manusia”...’ (Mereka takut akan orang ra-
mai itu yang semuanya menganggap Yahya seo-
rang nabi.)

33Oleh itumerekamenjawab, ‘Kami tidak tahu.’
Lalu Isa berkata, ‘Aku pun tidak akanmember-

itahumu dengan kekuasaan apa Aku melakukan
perkara-perkara ini.’

12
Ibarat tentang penyewa ladang

1 Setelah itu Dia mula berkata-kata kepada
mereka melalui ibarat: ‘Seorang peladang
menanam anggur, memasang pagar sekeliling
ladangnya, menggali lubang untuk tempat
memeras anggur, dan membina menara tempat
berkawal. Kemudian dia menyewakan ladang
anggurnya kepada beberapa orang lalu pergi ke
sebuah negeri yang jauh. 2 Apabila tiba musim
mengumpulkan hasil tanaman anggur, tuan
punya ladang itumenghantar seorang hambanya
untuk meminta bahagiannya daripada hasil
itu. 3 Para penyewa ladang menangkap dan
memukul hamba itu lalu menyuruhnya pergi
dengan tangan kosong. 4 Tuan punya ladang
menghantar seorang lagi hambanya. Mereka
memukulnya, menyebabkannya luka di kepala
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dan menyuruhnya pergi setelah diperlakukan
sebegitu kejinya. 5 Selepas itu tuan punya ladang
menghantar seorang lagi hambanya, danmereka
membunuh hamba itu. Ramai lagi dihantar, ada
yang dibunuh dan ada yang dipukul.

6 ‘Oleh yang demikian, kerana dia masih
ada seorang putera yang amat dikasihinya,
dia menghantarnya sebagai utusan terakhir,
sambil berkata dalam hatinya, “Mereka akan
menghormati puteraku.”

7 ‘Tetapi para penyewa ladang berkata sesama
sendiri, “Ini warisnya. Mari kita bunuh dia,
supaya harta warisannya menjadi milik kita.”
8 Mereka pun menangkap dan membunuhnya
lalu mencampakkannya ke luar ladang itu.

9 ‘Jadi, apa yang akan dilakukan oleh tuan
punya ladang anggur itu? Dia akan datang dan
membinasakan para penyewa itu, lalu meny-
erahkan ladang anggur itu kepada orang lain.
10 Belum pernahkah kamu baca di dalam Kitab
Suci:
‘ “Batu yang dibuang oleh pembina

telahmenjadi batu penjuru;
11 Inilah perbuatan Allah,

sungguh hebat di mata kami.” ’
12 Mereka ingin menangkap Isa tetapi takut

akan orang ramai. Mereka tahu ibarat itu
menyindir mereka. Mereka meninggalkan-Nya
dan pergi dari situ.

Membayar cukai kepada Kaisar
13 Kemudian mereka menghantar kepada-Nya

beberapa orang Farisi dan golongan Herodes,
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untuk memerangkap-Nya melalui kata-kata-Nya.
14 Orang yang dihantar itu berkata kepada-Nya,
‘Tuan Guru, kami tahu bahawa Engkau jujur,
tidak peduli akan pendapat orang. Engkau tidak
pilih kasih, hanya mengajar jalan Allah dengan
mengatakan apa yang benar. Wajarkah kita
membayar cukai kepada Kaisar Rom, atau tidak?
15Patutkah kami bayar, ataupun tidak?’
Tetapi Isa tahubahawamereka itumunafik lalu

berkata, ‘Mengapa kamumenduga-Ku? Bawakan
sekeping wang perak untuk Kulihat.’ 16 Mereka
pun membawakannya kepada Isa. Dia berkata
kepadamereka, ‘Gambardannamasiapakah ini?’
Mereka berkata kepada-Nya, ‘Kaisar.’
17 Isa memberikan jawapan, ‘Berikan milik

Kaisar kepada Kaisar, dan milik Allah kepada
Allah.’
Mereka kagummendengar kata-kata-Nya.

Perkahwinan pada hari kebangkitan
18 Selepas itu beberapa orang Saduki, suatu

golongan yang tidak mempercayai kebangkitan
manusia daripada kematian, datang kepada Isa
lalu bertanya, 19 ‘Tuan Guru, Musa menulis un-
tuk kami bahawa jika seseorang lelaki mening-
gal dunia tanpa anak, saudara lelakinya patutlah
mengahwini balunya danmemanjangkan zuriat-
nya. 20Kesemuanyaada tujuh lelaki adik-beradik.
Yangsulungberisteri, kemudianmeninggaldunia
tanpa anak. 21 Yang kedua berkahwin dengan
balu saudaranya, kemudian meninggal dunia
tanpa anak. Begitu juga yang ketiga. 22 Ketujuh-
tujuhnya mengahwini wanita itu dan meninggal
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dunia tanpamendapat anak. Akhirnyawanita itu
juga meninggal dunia. 23 Jadi, pada masa manu-
sia bangkit daripada kematian, isteri siapakah
wanita itu? Ketujuh-tujuhnya pernah mengah-
wininya.’

24 Isa menjawab, ‘Tidakkah kamu tersilap,
kerana kamu tidak memahami Kitab Suci
mahupun kuasa Allah? 25 Apabila manusia
bangkit daripada kematian, mereka tidak
berkahwin atau dikahwinkan; mereka seperti
malaikat di syurga. 26Tetapi tentang kebangkitan
orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab
Musa, bahagian tentang belukar yang bernyala,
betapa Allah berfirman kepadanya, “Akulah
Allah Tuhan Ibrahim, Ishak dan Yakub.” 27 Dia
bukanlah Allah Tuhan orang mati. Dia Allah
Tuhan orang hidup. Oleh itu kamu tersilap sama
sekali!’

Perintah yang terutama
28 Seorang guru Taurat datang mendengar

mereka bersoal jawab. Dia sedar bahawa Isa
telah menjawab dengan baik. Dia pun bertanya
kepada-Nya, ‘Perintahmanakah yang terutama?’

29 Isa menjawab, ‘Yang terutama antara semua
perintah ialah: “Dengarlah, wahai umat Israel,
Allah Tuhan kita, Tuhan kita adalah Esa. 30Kamu
hendaklah mengasihi Allah Tuhanmu dengan
sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, den-
gan sepenuh fikiranmu, dan dengan sepenuh
kekuatanmu.” Inilah perintah yang terutama.
31 Perintah yang kedua ialah: “Kamu hendaklah
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mengasihi sesama manusia seperti kamu men-
gasihi dirimu sendiri.” Tiada perintah lain yang
lebih utama daripada dua perintah ini.’

32 Guru Taurat itu berkata kepada Isa, ‘Sung-
guh baik jawapan Tuan Guru. Kata-kata Engkau
itu benar, kerana Allah itu Esa, tiada yang lain
daripada-Nya. 33Mengasihi-Nya dengan sepenuh
hati, dengan sepenuh fikiran, dengan sepenuh
jiwa, dan dengan sepenuh kekuatan, serta men-
gasihi sesamamanusia seperti diri sendiri, adalah
lebih utama daripada segala persembahan dan
korban.’

34 Isa sedar bahawa jawapan itu bijaksana, lalu
berkata kepada guru Taurat itu, ‘Kamu tidak jauh
daripada kerajaan Allah.’ Selepas itu tiada siapa
yang berani menyoal-Nya.

Hubungan antara Isa dan Daud
35Kemudian, ketika mengajar di rumah ibadat,

Isa berkata, ‘Bagaimanakah guru-guru Taurat da-
patmengatakan bahawa al-Masih itu anak Daud?
36Kerana Daud sendiri berkata dengan panduan
Roh Suci:
‘ “Tuhan berfirman kepada Junjunganku:
‘Duduklah di kanan-Ku

sehingga Kujadikan segala musuh-Mu
alas kaki-Mu.’ ”

37 ‘Jadi, Daud sendiri memanggil-Nya “Junjun-
gan.” BagaimanaDia boleh dianggap anakDaud?’
Orang ramai mendengar kata-kata Isa dengan

sukacita.
38 Dia mengajar mereka lagi, ‘Awas guru-guru

Taurat, yang suka ke sana sini berjubah labuh,
gembira diberi salam hormat di pasar-pasar,
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39 tempat duduk terbaik di saumaah dan dimajlis
jamuan. 40Merekamerampas rumah balu, kemu-
dian pura-pura berdoa berjela-jela. Mereka ini
akanmenerima hukuman yang amat berat.’

Persembahan seorang balu
41 Isa duduk berhadapan dengan peti wang

persembahan dan melihat betapa orang
memasukkan wang ke dalamnya. Ramai
orang kaya memasukkan sumbangan yang
besar. 42 Kemudian seorang balu yang miskin
memasukkan dua keping wang tembaga, yang
sangat kecil nilainya.

43 Isa memanggil para pengikut-Nya lalu
berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya, Aku
berkata kepadamu, balu yang miskin itu telah
memberi lebih daripada semua orang yang telah
memasukkan wang ke dalam peti persembahan;
44 kerana mereka memberi daripada kekayaan
mereka yang melimpah, tetapi dia daripada
kemiskinannya dan telah memasukkan semua
yang ada padanya, seluruh rezekinya.’

13
Tanda-tanda akhir zaman

1 Ketika Isa sedang melangkah keluar dari
rumah ibadat, seorang pengikut-Nya berkata,
‘Tuan Guru, lihatlah batu dan bangunan yang
luar biasa di sini!’

2 Isa menjawab, ‘Adakah kamu melihat bangu-
nan yang hebat-hebat ini? Tiada sekeping pun
batunya akan tinggal tersusun, semuanya akan
diruntuhkan.’
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3 Ketika Dia duduk di atas Bukit Zaitun seten-
tang dengan rumah ibadat, pengikut-Nya Petrus,
Yakobus, Yahya dan Andreas bertanya kepada-
Nya secara peribadi, 4 ‘Katakanlah kepada kami,
bilakah hal-hal itu akan berlaku? Apakah tanda-
tandanya semua ini akan terjadi seperti yang
telah dikatakan?’

5 Isa menjawab, ‘Awas, jangan tertipu oleh
sesiapapun. 6 Ramai yang akan datang dengan
nama-Ku dan berkata, “Akulah Dia”, maka ramai
yang akan terpedaya. 7Apabila kamumendengar
berita atau khabar angin tentang peperangan,
janganlah bimbang; kerana hal-hal begitu harus
terjadi, tetapi belum sampai waktunya dunia be-
rakhir. 8 Bangsa akan bangkit melawan bangsa,
kerajaan melawan kerajaan. Gempa bumi akan
berlaku di sana sini, dan juga kebuluran. Ini
permulaan kesengsaraan.

9 ‘Berhati-hatilah tentang dirimu, kerana
mereka akan mengheretmu ke hadapan majlis
dan memukulmu di dalam rumah ibadat. Kamu
akan dibawa kepada para pemerintah dan
raja kerana-Ku, untuk memberikan kesaksian
kepadamereka. 10 Injil mesti disebarkan terlebih
dahulu kepada semua bangsa. 11Apabila mereka
menangkapmu dan menyerahkanmu kepada
pihak berkuasa, janganlah runsing atau fikirkan
apa yang akan kamu katakan. Tetapi apa
yang diilhamkan kepadamu pada waktunya
tuturkanlah, kerana yang bertutur itu Roh Suci,
bukannya kamu.

12 ‘Saudara akan mengkhianati saudara un-
tuk dibunuh, demikian juga bapa akan anaknya.
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Anak-anakakanbangkitmenentang ibubapadan
menyebabkan mereka dihukum mati. 13 Kamu
akan dibenci oleh semua orang kerana nama-
Ku. Tetapi sesiapa yang bertahan hingga ke akhir
akan diselamatkan.

14 ‘Apabila kamu melihat “kekejian yang mem-
bawa kebinasaan” yang disebutkan oleh Nabi
Daniel berdiri di tempat terlarang baginya – hen-
daklah para pembaca memperhatikan ertinya –
semua yang ada di Yudea larilah ke pergunun-
gan. 15 Yang di atas bumbung ketika itu jangan-
lah turun dan masuk ke rumah untuk mengam-
bil apa-apa. 16 Yang di ladang usahlah pulang
mengambil pakaian. 17Malanglah ibu yang men-
gandung dan yang menyusui anak pada masa
itu! 18 Berdoalah semoga hal-hal itu tidak ter-
jadi pada musim dingin. 19 Pada masa itu akan
berlaku pancaroba yang belum pernah wujud
sejak dunia dicipta Allah hingga waktu itu dan
tidak akan muncul lagi. 20 Kalaulah Tuhan tidak
menyingkatkanmasa itu, tiada satumakhluk pun
yang dapat diselamatkan. Namun, demi kese-
jahteraan mereka yang telah dipilih-Nya, masa
itu disingkatkan-Nya. 21 Ketika itu jika sesiapa
berkata kepadamu, “Lihat, al-Masih di sini!” atau
“Lihat, Dia di sana!” janganlah kamu percaya;
22 kerana beberapa almasih palsu dan nabi palsu
akan bangkit dan menunjukkan pelbagai tanda
serta keajaiban untuk memperdaya orang, kalau
boleh termasuk mereka yang telah dipilih Allah.
23Berhati-hatilah. Lihat, Aku telah memberitahu
semuanya kepadamu terlebih dahulu.

24 ‘Padamasa itu, selepas pancaroba,
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‘ “Matahari akan dikelamkan,
dan bulan tidak akan bersinar;
25bintang-bintang di langit akan gugur,
dan kuasa-kuasa angkasa akan digoncang.”

26 ‘Kemudian mereka akan melihat Putera In-
sandatangdalamawanpenuhdengankekuasaan
dan kemuliaan yang besar. 27Setelah itu Dia akan
menghantar para malaikat-Nya dan menghim-
punkan orang pilihan-Nya dari empat mata an-
gin, dari hujung bumi yang paling jauh ke hujung
syurga yang paling jauh.

28 ‘Sekarang, kajilah ibarat daripada pokok ara:
Apabila dahan-dahannya sudah lembut danmen-
geluarkan daun, itulah tanda musim panas su-
dah dekat. 29 Begitulah juga kamu. Apabila
kamu melihat kejadian-kejadian ini, ketahuilah
bahawa waktunya sudah dekat – sudah di am-
bang pintu! 30 Sesungguhnya, Aku berkata
kepadamu, angkatan ini tidak akan luput se-
belum semua kejadian itu berlaku. 31 Langit dan
bumi akan lenyap, tetapi kata-kata-Ku tidak akan
lenyap.

Hari danmasa tidak diketahui
32 ‘Tetapi tentang hari dan waktunya tiada

siapa yang tahu. Malaikat di syurga tidak tahu,
malah Putera juga tidak tahu, hanya Bapa yang
mengetahui. 33 Berhati-hatilah! Berjaga dan
berdoa! Kerana kamu tidak tahu bila saatnya.
34 Umpama seorang yang pergi ke negeri yang
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jauh: Dia meninggalkan rumahnya dan mem-
berikankekuasaankepadahamba-hambanya, se-
tiap seorang dengan tugasnya serta memerin-
tahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga.

35 ‘Oleh itu berjagalah, kerana kamu tidak
tahu bila tuan rumah akan pulang – pada
waktu petang, atau tengah malam, ketika ayam
berkokok, atau pada waktu pagi – 36 takut kalau-
kalau dia datang tiba-tiba dan mendapatimu
sedang tidur. 37 Apa yang Kukatakan kepadamu,
Kukatakan kepada semua: “Berjagalah!” ’

14
Isa diurapi

1 Dua hari lagi akan tibalah perayaan Paska
dan Jamuan Roti Tidak Beragi, ketua-ketua
imam dan guru-guru Taurat mencari jalan
untuk memerangkap Isa secara tipu daya
dan menjatuhkan hukuman mati kepada-Nya.
2 Tetapi mereka berkata, ‘Janganlah pada waktu
perayaan, takut orang akanmerusuh.’

3 Ketika itu Isa berada di Baitani di rumah Si-
mon yang menghidap penyakit kusta. Sedang Isa
duduk dimeja, seorangwanita datangmembawa
bejana pualam berisi minyak narwastu murni
yang amat mahal. Dia memecahkan bejana itu
lalu menuangkanminyak itu ke atas kepala Isa.

4 Beberapa orang berkata-kata sesama sendiri
dengan marah, ‘Mengapa dibazirkan minyak
wangi ini? 5Minyak itu dapat dijual denganharga
lebih tiga ratus keping wang perak dan wangnya
diberikan kepada orang miskin.’ Mereka menge-
camwanita itu dengan kata-kata yang tajam.
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6 Tetapi Isa berkata, ‘Biarkan dia. Mengapa
kamu memarahinya? Dia telah melakukan sesu-
atu yang baik untuk-Ku. 7 Orang miskin akan
sentiasa ada di kalanganmu, dan bila-bila sa-
haja kamu mahu, kamu dapat berbuat kebajikan
kepada mereka. Tetapi Aku tidak akan senti-
asa ada bersamamu. 8 Dia telah melakukan apa
yang terdaya olehnya. Dia telah datang ter-
lebih dahulu untuk menyediakan tubuhku bagi
pengebumian. 9 Sesungguhnya, Aku berkata
kepadamu, di mana-mana sahaja Injil ini dise-
barkan di serata dunia, apa yang telah dilakukan
oleh wanita ini akan diceritakan juga sebagai ke-
nangan kepadanya.’

10 Selepas itu Yudas Iskariot, seorang daripada
pengikut Isa yang dua belas itu, pergi kepada
ketua-ketua imam untuk mengkhianati-Nya dan
menyerahkan-Nya kepada mereka. 11 Ketika
mendengar kata-katanya mereka pun sukacita
dan berjanji akan memberinya wang. Sejak
itu Yudas mencari jalan yang terbaik untuk
mengkhianati Isa.

Perjamuan Tuhan
12 Pada hari pertama Perayaan Roti Tidak Be-

ragi, ketika mereka menyembelih anak domba
Paska, para pengikut Isa berkata kepada-Nya, ‘Di
manakah Engkaumahu kami pergimenyediakan
jamuan Paska untuk-Mu?’

13Diamenghantar dua orang pengikut-Nya dan
berkata kepada mereka, ‘Pergilah ke dalam kota.
Seorang lelaki yang membawa sekendi air akan
menemui kamu. Ikutlah dia. 14 Di mana dia
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masuk, katakan kepada tuan rumah, “Tuan Guru
berkata: Di manakah ruang tamu untuk Aku
makan jamuan Paska dengan para pengikut-Ku?”
15 Dia akan menunjukkan kepadamu sebuah ru-
ang besar di tingkat atas, lengkap dengan perabot
dan telah siap disediakan. Di situlah kamumem-
buat persiapan untuk kita.’

16 Kedua-dua pengikut-Nya itu keluar, pergi ke
dalam kota, dan mendapati segala-galanya tepat
seperti yang telah dikatakan-Nya kepadamereka.
Mereka punmenyediakan jamuan Paska.

17 Pada waktu lewat petang, Dia datang
bersama para pengikut-Nya yang dua belas itu.
18 Sedang mereka duduk menikmati jamuan, Isa
berkata, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu,
seorang daripada kamu yangmakan bersama-Ku
akanmengkhianati-Ku.’

19 Mereka mula berdukacita. Seorang demi
seorang berkata kepada-Nya, ‘Akukah orang itu?’

20 Isa menjawab, ‘Dia seorang daripada yang
dua belas yang mencecah roti bersama ke
dalam bekas. 21 Putera Insan memang mesti
pergi, seperti yang tersurat tentang-Nya. Tetapi
malanglah orang yang mengkhianati Putera
Insan! Lebih baiklah baginya jika dia tidak
dilahirkan ke dunia ini.’

22 Sedang mereka makan, Isa mengambil
roti lalu memberkatinya dan kemudian
membahagikannya kepada mereka dan berkata,
‘Ambil, makanlah, ini tubuh-Ku.’

23Kemudian dia mengambil cawan air anggur,
dan selepas mengucap syukur, Dia memberikan-
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nya kepada mereka, lalu mereka semua minum
darinya.

24 Dia berkata kepada mereka, ‘Ini darah-Ku
bagi perjanjian baru, ditumpahkan untuk be-
berapa ramai manusia. 25 Sesungguhnya, Aku
berkata kepadamu, Aku tidak akan minum air
anggur lagi hingga Aku minum yang baru dalam
kerajaan Allah.’

26 Setelah menyanyikan sebuah lagu suci,
mereka keluar ke Bukit Zaitun.

Petrus akanmenyangkal Isa
27 Isa berkata kepadamereka, ‘Malam ini, iman

kamu semua akan goyah
kerana-Ku, seperti yang tersurat:

‘ “Aku akanmerebahkan Gembala,
dan kawanan domba akan bertempiaran.”

28 ‘Tetapi setelahAkudibangkitkan semula, Aku
akanmendahuluimu pergi ke Galilea.’

29 Petrus berkata kepadanya, ‘Kalaupun semua
yang lain goyah imannya, aku tidak akan goyah.’

30 Isa berkata kepadanya, ‘Sesungguhnya, Aku
berkata kepadamu, pada malam ini sebelum
ayamberkokokduakali, kamuakanmenyangkal-
Ku tiga kali.’

31Tetapi Petrus berkata dengan lebih tegas lagi,
‘Kalaupun aku terpaksa mati bersama-Mu, aku
tidak akan menyangkal-Mu.’ Semua yang lain
pun berkata demikian.

Isa di Getsemani



Markus 14:32 lx Markus 14:42

32 Mereka sampai di suatu tempat yang di-
namakan Getsemani. Isa berkata kepada para
pengikut-Nya, ‘Duduklah di sini sementara Aku
berdoa.’ 33 Dia membawa Petrus, Yakobus dan
Yahya bersama-Nya, dan Dia mula berasa gun-
dah dan amat terseksa. 34 Dia berkata kepada
mereka, ‘Jiwa-Ku sungguh dukacita, bagaikan
mati. Duduklah di sini, dan berjagalah.’

35 Dia pergi jauh sedikit lagi, lalu sujud di
tanah, dan berdoa kiranya dapat semoga saat
itu diedarkan daripada-Nya. 36 Kata-Nya, ‘Abba,
Bapa, segala-galanya dapat Kaulakukan. Edark-
anlahcawan inidaripada-Ku. Namun, berlakulah
kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku.’

37 Kemudian dia kembali kepada pengikut-
pengikut-Nya dan mendapati mereka sedang
tidur, lalu Dia berkata kepada Petrus, ‘Simon,
kamu tidur? Satu jam pun kamu tidak dapat
berjaga? 38 Berjaga dan berdoalah, takut nanti
kamu tergoda. Memang rohani rela, tetapi
jasmani lemah.’

39Dia pergi berdoa lagi, dengan kata-kata yang
sama. 40 Apabila Dia kembali, didapati-Nya
mereka telah tertidur lagi, kerana mata mereka
amat mengantuk. Mereka tidak tahu apa yang
hendak dijawab kepada-Nya.

41 Setelah Dia datang kepada mereka bagi kali
ketiga, Dia berkata, ‘Adakah kamu masih tidur
dan berehat? Cukuplah! Waktunya sudah tiba.
Lihat, Putera Insan sedang dikhianati dan diser-
ahkan ke tangan orang berdosa. 42 Bangunlah!
Mari kita pergi! Lihat, pengkhianat-Ku sudah
tiba!’
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Isa ditangkap
43 Sesaat kemudian, ketika Dia masih berkata-

kata, seorang daripada pengikut-Nya yang dua
belas itu iaitu Yudas datang dengan orang yang
sangat ramai dan bersenjatakan pedang serta
belantan. Mereka datang daripada ketua-ketua
imam, guru-guru Taurat dan tua-tua.

44 Pengkhianat Isa telah menetapkan satu
isyarat dengan mereka: ‘Sesiapa yang kucium,
itulah Dia. Tangkap Dia dan bawalah Dia pergi
dengan selamat.’ 45 Sebaik-baik Yudas tiba, dia
pergi kepada Isa sambil berkata, ‘TuanGuru!’ lalu
mencium-Nya. 46 Mereka pun menangkap-Nya
dan membawa-Nya pergi. 47 Seorang daripada
yang berdiri di situ menghunus pedangnya lalu
menetak hamba Imam Besar, sehingga terputus
telinganya.

48 Isa berkata kepada mereka, ‘Patutkah kamu
datang bagaikan hendak menangkap perompak,
dengan pedang dan belantan, untuk membawa-
Ku pergi? 49 Setiap hari Aku di kalanganmu,
mengajar di rumah ibadat, tidak kamu tangkap.
Tetapi yang tersurat di dalam Kitab Suci mesti
berlaku.’ 50 Setelah itu semua pengikut Isa
meninggalkan-Nya dan melarikan diri masing-
masing.

51 Seorang pemuda mengikut-Nya, dengan
hanya sehelai kain linen membalut tubuhnya.
Pemuda-pemuda lain menangkapnya, 52 lalu dia
melucutkan kain linen itu dan melarikan diri
daripadamereka dalam keadaan telanjang.

Isa di hadapanMajlis Agama
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53 Isa dibawa kepada Imam Besar. Bersamanya
berhimpunsemuaketua imam, tua-tua, danguru-
guru Taurat. 54 Petrus mengikut Isa dari jauh,
turut masuk ke laman dalam rumah Imam Besar,
dan duduk di kalangan hamba-hamba, berdiang
di situ.

55 Ketua-ketua imam dan semua ahli Majlis
Agama berusaha mencari kesaksian untuk men-
dakwa Isa, tetapi tidak berjaya. 56 Ramai yang
memberi kesaksian palsu terhadap-Nya, tetapi
kesaksianmereka semua bercanggah.

57Kemudian beberapa orang bangkit memberi
kesaksian palsu terhadap-Nya dengan berkata,
58 ‘Kami telahmendengar Dia berkata, “Aku akan
membinasakan rumah ibadat yang diperbuat
dengan tangan ini, dan dalam tiga hari Aku akan
membina rumah ibadat yang diperbuat tanpa
tangan.” ’ 59 Tetapi kesaksian mereka masih
bercanggah.

60 ImamBesar bangkit berdiri di tengah-tengah
kesaksian itu lalu bertanya kepada Isa, ‘Tidakkah
Kamu mahu menjawab apa-apa? Apakah yang
disaksikan oleh mereka ini terhadap-Mu?’
61 Tetapi Isa berdiam diri, tidak menjawab
sepatah pun.
Imam Besar itu bertanya lagi kepada-Nya,

‘AdakahKamual-Masih, Putera AllahMaha Suci?’
62 Isa menjawab, ‘Ya, Akulah Dia. Kamu akan

melihat Putera Insan duduk di kanan AllahMaha
Kuasa, dan datang dengan awan syurga.’

63 ImamBesar lalumengoyak-ngoyakkan paka-
iannya sambil berkata, ‘Adakah kita perlukan
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saksi lagi? 64 Kamu telah mendengar kata-kata
kufur-Nya sendiri! Apakah pendapatmu?’
Lalu mereka semua menjatuhkan hukum

ke atas-Nya, bahawa Dia patut dibunuh.
65Kemudian sesetengahmerekamulaimeludahi-
Nya, membalut mata-Nya lalu memukul-Nya dan
berkata kepada-Nya, ‘Bernubuatlah!’ Pengawal-
pengawal pula menampar-Nya.

Petrusmenyangkal Isa
66 Petrus ada di bawah, di laman dalam. Se-

orang hamba perempuan Imam Besar datang
ke situ. 67 Apabila dia melihat Petrus sedang
berdiang memanaskan tubuhnya, dia meman-
dang Petrus dan berkata, ‘Kamu juga bersama Isa
orang Nasaret.’

68Petrus menyangkal, katanya, ‘Aku tidak tahu
dan tidak faham apa yang kaukatakan.’ Dia
keluar ke serambi depan, lalu ayam berkokok.

69 Hamba perempuan itu melihatnya lagi,
lalu mula berkata kepada orang yang berdiri
di situ, ‘Ini seorang daripada mereka.’ 70 Petrus
menyangkalnya lagi.
Sejurus kemudian, mereka yang berdiri di situ

berkata pula kepada Petrus, ‘Tentu sekali kamu
seorang daripada mereka, kerana kamu orang
Galilea. Ini nyata daripada cara percakapanmu.’

71 Petrus mengucapkan kutuk dan sumpah,
‘Aku tidak kenal orang yang kaukatakan itu!’

72 Ayam pun berkokok bagi kali kedua. Lalu
Petrus teringat kata-kata Isa kepadanya: ‘Se-
belum ayam berkokok dua kali, kamu akan
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menyangkal-Ku tiga kali.’ Memikirkan perkara
itu, Petrus menangis.

15
Isa di hadapan Pilatus

1 Awal-awal pagi lagi ketua-ketua imam
segera bermesyuarat dengan para tua-tua, guru
Taurat dan seluruh Majlis Agama. Kemudian
mereka mengikat Isa, membawa-Nya pergi dan
menyerahkan-Nya kepada Pilatus.

2 Pilatus bertanya kepada-Nya, ‘Adakah Kamu
Raja orang Yahudi?’ Isa menjawab, ‘Begitulah
seperti katamu.’

3 Kemudian ketua-ketua imam melemparkan
pelbagai tuduhan terhadap-Nya. 4 Pilatus
bertanya lagi kepada-Nya, ‘Tidakkah Engkau
mahu menjawab apa-apa? Lihat betapa
banyaknya tuduhanmereka terhadap-Mu?’

5Tetapi Isamasih tidakmenjawab sepatah pun,
sehingga Pilatus kehairanan.

6Pada waktu perayaan, lazimnya Pilatus mem-
bebaskan seorang banduan dari penjara, iaitu
sesiapa yang diminta oleh mereka. 7Ada seorang
bernama Barabas yang dirantaikan bersama be-
berapa orang pemberontak lain. Mereka telah
melakukan pembunuhan dalam pemberontakan
itu. 8Orang ramaimula berseru lantangmeminta
Pilatus membebaskan seorang daripada penjara
seperti yang biasa dilakukannya.

9 Pilatus bertanya, ‘Adakah kamu mahu aku
membebaskan kepadamu Raja orang Yahudi?’
10 kerana dia tahu bahawa ketua-ketua imam



Markus 15:11 lxv Markus 15:20

telahmenyerahkan Isa kepadanya kerana iri hati.
11 Tetapi ketua-ketua imam menghasut orang ra-
mai supayameminta Barabas dibebaskan kepada
mereka.

12Pilatusberkatakepadamereka, ‘Kalaubegitu,
apa yangkamumahukulakukankepadaDia yang
kamu panggil Raja orang Yahudi?’

13 Mereka berseru lagi dengan kuatnya, ‘Sal-
ibkan Dia!’

14 Kata Pilatus kepada mereka, ‘Mengapa?
Apakah kejahatan yang telah dilakukan-Nya?’
Tetapi mereka semakin kuat berseru, ‘Salibkan

Dia!’
15 Oleh itu, untuk memuaskan hati orang ra-

mai itu, Pilatus membebaskan Barabas kepada
mereka. Setelahmenyebat Isa, diamenyerahkan-
Nya untuk disalib.

Isa dipermainkan
16 Kemudian para askar membawa-Nya

ke dewan yang dipanggil Praetorium, lalu
menghimpunkan seluruh pasukan tentera yang
ada di situ. 17 Mereka mengenakan pakaian
berwarna ungu pada tubuh-Nya, dan membuat
mahkota daripada duri lalu meletakkannya
di atas kepala-Nya. 18 Kemudian mereka
menyindir-Nya, ‘Daulat Tuanku, Raja orang
Yahudi!’ 19Mereka memukul kepala-Nya dengan
mensiang, meludahi-Nya, kemudian tunduk
menyembah-Nya. 20 Setelah mempermain-
mainkan-Nya, merekamelucutkan pakaian ungu
itu dan mengenakan semula pakaian-Nya. Lalu
merekamembawa-Nya untuk disalib.
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Isa disalib
21 Ketika itu seorang yang bernama Simon,

orang Kirene, bapa kepada Iskandar dan Rufus
sedang lalu di situ. Dia baru sahaja datang dari
luar bandar. Kemudian mereka memaksanya
mengangkat salib Isa. 22 Mereka membawa-
Nya ke tempat yang dipanggil Golgota (bermak-
sud Tempat Tengkorak). 23 Kemudian mereka
memberi-Nya air anggur bercampur mur tetapi
Dia enggan meminumnya. 24 Setelah mereka
menyalib-Nya, mereka membahagikan pakaian-
Nya antaramereka denganmembuang undi.

25 Mereka menyalib-Nya pada pukul sembilan
pagi. 26 Tuduhan terhadap-Nya tertulis di atas:
RAJA ORANG YAHUDI. 27 Mereka menyalib dua
orang perompak bersama Isa, seorang di kanan
dan seorang lagi di kiri-Nya. 28Dengan demikian
berlakulah apa yang tersurat di dalamKitab Suci:
‘DanDia digolongkan dengan penjahat.’ 29Semua
orang yang lalu di situ menggeleng-gelengkan
kepala sambil mengejek Isa. Mereka berkata,
‘Kamu mahu memusnahkan rumah ibadat dan
membinanya semula dalam tiga hari! 30Sekarang
turunlah dari salib itu dan selamatkanlah diri-
Mu!’

31 Ketua-ketua imam dan guru-guru Taurat
juga mempermainkan Isa. Mereka berkata
sesama sendiri, ‘Dia menyelamatkan orang,
tetapi tidak dapat menyelamatkan diri-Nya
sendiri! 32Kiranya Dia Raja orang Yahudi dan al-
Masih, turunlah dari salib, supaya kami melihat
dan percaya kepada-Nya!’ Orang yang disalib
bersama Isa punmencela-Nya.
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Kematian Isa
33 Pada tengah hari, selama tiga jam, seluruh

negeri itu gelap-gelita. 34 Pada pukul tiga petang,
Isa berseru dengan suara lantang, ‘Eloi, Eloi, lama
sabakhtani?’ Ertinya, ‘Ya Allah, Ya Tuhan-Ku,
mengapa Kautinggalkan Aku?’

35Beberapa orang di situmendengar seruan itu
dan berkata, ‘Dengarlah, Dia memanggil Ilyas.’

36Seorang daripadamereka berlarimengambil
span lalu mencelupnya ke dalam air anggur
murah. Kemudian dia mencucukkan span itu di
hujung sebatang mensiang dan menawarkannya
kepada Isa untuk minum, sambil berkata,
‘Kita menunggu, kalau-kalau Ilyas datang
menurunkan-Nya dari salib.’

37 Isa berteriak dengan kuat lalu menghem-
buskan nafas terakhir.

38 Sejurus kemudian, tirai di dalam rumah iba-
dat terbelah dua, dari atas hingga ke bawah.
39 Ketua tentera yang berdiri di hadapan salib
itu melihat semua ini lalu berkata, ‘Benarlah Dia
Putera Allah!’

40Beberapa orang wanita menyaksikan segala-
galanya dari jauh. Antara mereka ialah Salome,
Maryam Magdalena, serta Maryam ibu Yakobus
Muda dan Yoses. 41Mereka wanita-wanita yang
mengikut dan menolong Isa ketika Dia di Galilea.
Ada ramai jugawanita yang datang dengan Isa ke
Baitulmaqdis.

Isa dimakamkan
42Hari sudah lewat petang. Hari itu Hari Perse-

diaan, iaitu sehari sebelum hari Sabat. 43 Yusuf
dari Arimatea, seorang ahli terkemuka Majlis



Markus 15:44 lxviii Markus 16:5

Agama yang sedang menunggu kerajaan Allah,
datang lalu memberanikan hatinya menghadap
Pilatus dan memohon untuk mengambil jenazah
Isa. 44 Pilatus hairan mendengar Isa sudahpun
meninggal dunia, lalu memanggil ketua tentera
dan bertanya sama ada Isa sudah meninggal.
45 Setelah mendengar laporan ketua tentera itu,
dia pun menyerahkan jenazah Isa kepada Yusuf.
46 Yusuf membeli kain linen yang baik, menu-
runkan jenazah Isa dan mengkafankannya den-
gan kain itu. Dia membaringkan jenazah itu di
dalam sebuah makam yang telah digali di per-
mukaan batu pejal, lalu menggulingkan sebuah
batu besarmenutup pintumakam itu. 47Maryam
MagdalenadanMaryam ibuYosesmemerhatikan
tempat makam itu.

16
Kebangkitan Isa

1Setelah tamat hari Sabat, MaryamMagdalena,
Maryam ibu Yakobus, dan Salome membeli
ramuan rempah untuk melumuri jenazah Isa.
2Padaawal pagi hari pertamaminggu itu,mereka
sampai di makam itu ketika matahari terbit.
3 Mereka berkata-kata sesama sendiri, ‘Siapa
yang akan menggulingkan batu daripada pintu
makam untuk kita?’

4 Apabila mereka memandang makam itu,
mereka mendapati batu yang sangat besar
itu telahpun digulingkan. 5 Mereka masuk ke
dalam makam itu dan melihat seorang pemuda
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berjubah putih sedang duduk di sebelah kanan;
mereka sungguh terkejut dan ketakutan.

6 Tetapi dia berkata kepada mereka, ‘Jangan
takut. Kamu mencari Isa orang Nasaret, yang
telah disalib. Dia telah bangkit semula! Dia
tidak ada di sini. Lihatlah tempat mereka bar-
ingkan jenazah-Nya. 7 Tetapi, pergilah, beritahu
para pengikut-Nya, termasuk Petrus, bahawa Dia
mendahuluimu ke Galilea. Di sana kamu akan
melihat-Nya, seperti yang telah dikatakan-Nya
kepada kamu.’

8Merekapun segerakeluardanberlarimening-
galkan makam itu, kerana mereka gementar
dan kehairanan. Mereka tidak berkata apa-apa
kepada sesiapa, keranamereka takut.

Isamenampakkan diri kepada pengikut-Nya.
9 Setelah Isa bangkit semula pada awal pagi

hari pertama minggu itu, pertama sekali Dia
menampakkan diri-Nya kepada Maryam Mag-
dalena yang telah disembuhkan-Nya daripada di-
rasuk tujuh roh iblis dahulu. 10Maryampunpergi
memberitahu para pengikut-Nya yang sedang
berkabung dan menangis. 11 Ketika mendengar
bahawa Isa hidup dan telah dilihat olehMaryam,
mereka tidak percaya.

12 Selepas itu, Dia menampakkan diri dengan
cara lain kepada dua orang daripada mereka
ketika mereka sedang berjalan ke desa. 13Kedua-
dua orang pengikut Isa itu segera pergi memberi-
tahu yang lain, tetapi mereka juga tidak percaya.
14KemudianDiamenampakkan diri kepada kese-
muapengikut-Nya yang sebelas itu ketikamereka
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sedang makan. Dia menegur sikap mereka yang
tidakpercayadankerashati, keranamereka tidak
mempercayai orang yang telah melihat-Nya sete-
lah Dia bangkit semula.

15Dia berkata kepada mereka, ‘Pergilah ke ser-
ata dunia dan sebarkan Injil kepada setiap insan.
16Sesiapa yangpercayadandiimadkanakandise-
lamatkan, tetapi sesiapa yang tidak percaya akan
dihukum. 17 Tanda-tanda ini akan menyertai
mereka yang percaya: Dengan nama-Ku mereka
akan menghalau roh-roh iblis, dan mereka akan
bertutur dengan bahasa-bahasa baru. 18Mereka
akan memegang ular tanpa mudarat. Kiranya
mereka terminum racun, mereka tetap selamat.
Merekaakanmeletakkan tanganpadaorang sakit
dan orang itu akan sembuh.’

19 Setelah Junjungan Isa berkata-kata dengan
mereka, Dia disambut naik ke syurga lalu duduk
di kanan Allah. 20 Para pengikut-Nya pergi men-
gajar di serata dunia. Tuhan bekerja bersama
mereka, mengesahkan firman dengan iringan
tanda-tanda ajaib.
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