


ii

Kitab Suci Zabur dan Injil
Contextualized New Testament in theMalay language ofMalaysia.

Copyright © 2013 Pengamat KitabMulia

Language: BahasaMalaysia (Malay)

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.
Youmay share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.
You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents.
For other uses, please contact the respective copyright owners.

2014-04-01

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files dated 22 Nov 2019
648b665b-0b0d-5152-8152-17df023a0827

http://www.ethnologue.org/language/zlm
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/


Contents

Matius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Markus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Lukas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Yahya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Kisah Para Rasul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Rom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
1 Korintus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
2 Korintus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Galatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Efesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Filipi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Kolose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
1 Tesalonika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
2 Tesalonika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
1 Timotius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
2 Timotius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Titus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Filemon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Ibrani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Yakobus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
1 Petrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
2 Petrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
1 Yahya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
2 Yahya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
3 Yahya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Yuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Wahyu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

iii



Matius 1:1 1 Matius 1:16

Matius
Salasilah Isa al-Masih

1 Inilah salasilah Isa al-Masih, keturunan Daud, keturunan Ibrahim.
2 Ibrahim beroleh anak yang dinamai Ishak,

Ishak beroleh Yakub,
dan Yakub beroleh Yudah serta
saudara-saudaranya.

3Yudah beroleh Peres dan Zerah daripada isterinya Tamar,
Peres beroleh Hezron, dan Hezron
beroleh Ram.

4Ram beroleh Aminadab,
Aminadab beroleh Nahason,
dan Nahason beroleh Salmon.

5 Salmon beroleh Boas daripada
isterinya Rahab,
Boas beroleh Obed daripada
isterinya Rut,
dan Obed beroleh Isai,

6dan Isai beroleh Raja Daud.

Raja Daud beroleh Sulaiman daripada isteri Uria.
7 Sulaiman beroleh Rehabeam,

Rehabeam beroleh Abia,
dan Abia beroleh Asa.
8Asa beroleh Yosafat,
Yosafat beroleh Yoram,
dan Yoram beroleh Uzia.
9Uzia beroleh Yotam,
Yotam beroleh Ahaz,
dan Ahaz beroleh Hizkia.
10Hizkia berolehManasye,
Manasye beroleh Amon,
dan Amon beroleh Yosia.
11Yosia beroleh Yoyakhin dan
saudara-saudaranya sekitar masamereka
dibawa sebagai tawanan di Babel.

12 Seterusnya, Yoyakhin beroleh Sealtiel,
dan Sealtiel beroleh Zerubabel.

13Zerubabel beroleh Abihud,
Abihud beroleh Elyakim,
dan Elyakim beroleh Azur.
14Azur beroleh Zadok,
Zadok beroleh Akhim,
dan Akhim beroleh Eliud.
15Eliud beroleh Eleazar,
Eleazar berolehMatan,
danMatan beroleh Yakub.

16Maka Yakub beroleh Yusuf, suami Maryam, Maryamlah yang melahirkan Isa yang
dipanggil al-Masih.
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17Dengandemikian, ada empat belas keturunandari Ibrahimhingga keDaud; empat
belas keturunan dari Daud hingga ke masa pembuangan di Babel; dan empat belas
keturunan dari masa itu hingga kelahiran al-Masih.

Kelahiran al-Masih
18 Inilah kisah kelahiran Isa al-Masih: Ibu-Nya, Maryam bertunang dengan Yusuf,

tetapi sebelum perkahwinan mereka dilangsungkan, Maryam mengandung melalui
kuasa Roh Suci. 19 Yusuf, seorang yang takwa dan berakhlak, tidak mahu memalukan
Maryam di mata masyarakat. Dia berniat memutuskan pertunangan mereka secara
diam-diam.

20 Dia memikirkan hal itu sehalus-halusnya. Suatu malam dia bermimpi malaikat
Tuhan memperlihatkan diri kepadanya lalu berkata, ‘Hai Yusuf keturunan Daud!
Janganlah takutmengambilMaryamsebagai isterimu. Diamengandungmelalui kuasa
Roh Suci. 21Maryam akan melahirkan seorang anak lelaki. Namakanlah anak itu Isa.
Dia akanmenyelamatkan umat-Nya daripada dosamereka.’

22 Segala ini terjadi supaya berlakulah firman Tuhan melalui nabi-Nya: 23 ‘Seorang
anakdaraakanmengandung, danmelahirkan seoranganak lelaki,makaAnak itu akan
dipanggil Immanuel’ bererti, ‘Allahmenyertai kita’ dalam bahasa Ibrani.

24 Apabila Yusuf terjaga, dia pun mematuhi apa yang disampaikan oleh malaikat
Tuhan itu lalu berkahwin dengan Maryam. 25 Tetapi Yusuf tidak menyentuh Maryam
sebagai isterinya hinggalah Maryam melahirkan Anak itu. Yusuf menamai Anak itu
Isa.

2
Ahli ilmu bintang dari Timur

1 Isa dilahirkandi Baitlahim, Yudea, semasa pemerintahanRajaHerodes. Tidak lama
kemudian datanglah beberapa orang ahli ilmu bintang dari Timur ke Baitulmaqdis.
2 Mereka bertanya, ‘Di manakah Anak yang baru lahir, yang akan menjadi Raja
orang Yahudi? Kami melihat bintang-Nya muncul di Timur, dan kami datang hendak
menyembah-Nya.’

3 Apabila mendengar perkara itu, Raja Herodes berasa risau, begitu juga semua
penduduk Baitulmaqdis. 4 Raja Herodes memanggil semua ketua imam dan guru
Taurat berhimpun lalu bertanya, ‘Raja yang dijanjikan oleh Allah itu, di manakah
tempat lahirnya?’ 5 Mereka menjawab, ‘Di Baitlahim, Yudea. Seorang nabi telah
bernubuat tentangnya:

6 ‘Hai Baitlahim di Yudea,
Kau bukanlah yang terkecil antara kota utama Yudea,
kerana daripadamu akanmuncul seorang Pemimpin
yang akanmemimpin umat-Ku Israel.’

7 Setelah itu Raja Herodes berjumpa secara rahsia dengan ahli-ahli ilmu bin-
tang itu dan mendapat tahu daripada mereka dengan tepat bila bintang itu terbit.
8 Raja Herodes menyuruh ahli-ahli ilmu bintang pergi ke Baitlahim dengan perintah
demikian: ‘Pergilah dan carilah Anak itu sedaya upaya. Apabila kamumenjumpai-Nya
beritahulah aku, supaya aku juga dapat pergi menyembah-Nya.’

9 Mereka pun pergi. Di pertengahan jalan, mereka melihat bintang yang telah
muncul di Timur dahulu kini mendahului mereka dan berhenti di atas tempat Anak
itu. 10 Sungguh gembira mereka apabila melihat bintang itu. 11Mereka masuk ke situ
dan melihat Anak itu dengan ibu-Nya Maryam. Mereka pun sujud menyembah Anak
itu, lalu mempersembahkan emas, dupa dan mur kepada-Nya. 12 Allah memberikan
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peringatan kepada mereka melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes.
Oleh itu mereka pun pulang ke negeri merekamengikut jalan lain.

Hijrah keMesir
13 Selepas itu malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi kepada Yusuf lalu

berkata, ‘Herodes akanmengeluarkan perintah supayamencari danmembunuhAnak
itu. Bangunlah. Bawalah Anak itu dan ibu-Nya ke Mesir. Tinggallah di situ hingga Aku
berfirman kepadamu.’

14 Yusuf pun bangun. Pada malam itu juga dia membawa Anak itu dan ibu-Nya ke
Mesir. 15Mereka tinggal di situhinggakematianRajaHerodes. Makaberlakulahfirman
Tuhanmenerusi nabi-Nya: ‘Akumemanggil Putera-Ku keluar dari Mesir.’

16 Setelah Raja Herodes sedar dirinya ditipu oleh ahli-ahli ilmu bintang dari Timur
itu, dia pun marah lalu mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak lelaki
yang berusia dua tahun ke bawah di Baitlahim dan kawasan yang berdekatan. Usia itu
berdasarkan maklumat yang diberikan oleh ahli-ahli ilmu bintang tentang masa bin-
tang itu mula-mula muncul. 17Oleh yang demikian berlakulah apa yang dinubuatkan
oleh Yeremia:
18 ‘Satu suara terdengar di Ramah,

rintih ratap dan perkabungan.
Rahel meratapi anak-anaknya,

tidakmungkin dilipur hatinya,
keranamereka tiada lagi.’
Pulang dariMesir

19 Selepas kematian Herodes, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi
kepada Yusuf diMesir. 20Katamalaikat itu, ‘Bangunlah. Bawalah Anak itu dan ibu-Nya
ke tanah Israel, kerana orang yang hendakmeragut nyawa Anak itu telahmati.’

21 Yusuf pun bangun lalu membawa Anak itu dan ibu-Nya ke tanah Israel. 22 Tetapi
apabila mendengar bahawa Arkelaus telah naik takhta menggantikan bapanya
Herodes di Yudea, Yusuf pun takut pergi ke sana. Setelah mendapat peringatan
daripada Allah dalam mimpi, dia pun pergi ke Galilea. 23 Dia menetap di kota yang
bernama Nasaret. Dengan demikian berlakulah apa yang dikatakan oleh para nabi:
‘Dia akan dipanggil Orang Nasaret.’

3
1 Pada masa itu Yahya Pengimad menyampaikan berita ini di gurun di Yudea.

2 Dia berseru, ‘Bertaubatlah, kerana kerajaan syurga hampir tiba!’ 3 Yahyalah yang
dimaksudkan dalam nubuat Nabi Yasyaya:

‘Suara seorang berseru di gurun:
“Sediakanlah jalan untuk Tuhan,

luruskan jalan untuk-Nya.” ’

4 Pakaian Yahya diperbuat daripada bulu unta dan tali pinggangnya daripada kulit.
Makanannya belalang dan madu gurun. 5 Orang dari Baitulmaqdis, seluruh Yudea
dan segenap kawasan sekitar Sungai Yordan datang mendapatkan Yahya. 6 Mereka
mengaku dosa lalu diimadkan oleh Yahya di Sungai Yordan.

7Ramai orang Farisi dan Saduki datang untuk diimadkan. Apabila melihat mereka,
Yahya berkata, ‘Hai orang durjana! Siapakah yang memberitahumu bahawa kamu
dapat melepaskan diri daripada hukuman Allah kelak? 8 Buktikanlah dengan per-
buatan bahawa kamu telah bertaubat. 9 Jangan sangka kamu dapat melepaskan
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diri daripada hukuman dengan berkata, “Ibrahim moyang kami.” Ketahuilah, Allah
berkuasamenjadikan batu-batu ini anak cucu Ibrahim! 10Kapak sudah tersedia untuk
menebangpokokhinggakeakarumbinya. Setiappokokyang tidakmenghasilkanbuah
yang baik akan ditebang dan dihumbankan ke dalam api.

11 ‘Aku mengimadkanmu dengan air untuk menunjukkan bahawa kamu telah
bertaubat. Tetapi Dia yang datang selepasku akan mengimadkanmu dengan Roh Suci
dan api; Dia lebih berkuasa daripadaku; membawakan kasut-Nya pun aku tidak layak.
12 Tangan-Nya memegang nyiru untuk menampi. Dia akan mengumpulkan gandum
yang bersih di dalam jelapang danmembakar sekam di dalam api yang tidakmungkin
padam.’

Isa diimadkan
13 Ketika itu Isa meninggalkan Galilea lalu pergi ke Sungai Yordan. Di situ Dia

berjumpa dengan Yahya dan meminta diimadkan olehnya. 14 Yahya cuba menolak
dengan berkata, ‘Sepatutnya Engkau yang mengimadkanku. Ini Engkau pula datang
kepadaku!’

15 Tetapi Isa menjawab, ‘Biarkanlah demikian untuk sekarang, kerana dengannya
kita akanmenunaikan segala kebenaran.’ Yahya pun patuh.

16 Setelah diimadkan, Isa keluar dari air dengan segera. Lalu terbukalah langit
dan dia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati ke atas-Nya. 17 Kemudian
kedengaran suara Allah berfirman, ‘Inilah Putera-Ku yang Kukasihi dan dengan-Nya
Aku berkenan.’

4
Godaan di padang gurun

1 Setelah itu Isa dibawa oleh Roh ke gurun untuk digoda Iblis. 2 Isa berpuasa empat
puluhhari empat puluhmalam. Diamenanggung kelaparan. 3 Iblis datang kepada-Nya
lalu berkata, ‘Jika Engkau Putera Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti.’

4 Isa menjawab, ‘Telah tersurat: “Manusia hidup bukan dengan roti saja tetapi
dengan setiap firman Allah.” ’

5 Selepas itu Iblis membawa Isa ke kota suci Baitulmaqdis dan meletakkan-Nya di
puncak rumah ibadat. 6 Iblis berkata kepada Isa, ‘Jika Engkau Putera Allah, terjunlah,
kerana telah tersurat:

“Allah akanmemerintahkan
malaikat-malaikat-Nya

menjaga-Mu danmereka akan
menatang-Mu

supaya kaki-Mu tidak terhantuk batu.” ’

7 Isa menjawab, ‘Tetapi telah tersurat: “Janganlah engkau menduga Allah,
Tuhanmu.” ’

8 Iblis membawa pula Isa ke atas gunung yang amat tinggi lalu menunjukkan semua
kerajaan di dunia dan kekayaannya. 9Kata Iblis kepada Isa, ‘Semua ini akan kuberikan
kepada-Mu jika Engkau sujudmenyembahku.’

10 Jawab Isa, ‘Nyah engkau, Iblis. Telah tersurat: “Hendaklah engkau menyembah
Allah, Tuhanmu dan kepada-Nya saja engkau beribadat.” ’

11 Iblis punmeninggalkan Isa dan paramalaikat datangmelayani-Nya.

Isamula pelayanan di Galilea
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12 Apabila mendengar bahawa Yahya telah dipenjarakan, Isa pun pergi ke Galilea.
13Dia tidak tinggal di Nasaret tetapi di Kapernaum, sebuah kota di pinggir laut Galilea
di kawasan Zebulon danNaftali. 14Dengan demikian berlakulah nubuat Nabi Yasyaya:
15 ‘Tanah Zebulon, tanah Naftali,

di pinggir laut, seberang Sungai Yordan,
Galilea, tanah bangsa-bangsa asing.

16Bangsa yang hidup dalam kegelapan
telahmelihat cahaya gemilang.
Bagi mereka yang di bawah
bayanganmaut,
Cahaya telah bersinar!’

17 Isa pun mula menyampaikan perkhabaran-Nya, ‘Bertaubatlah, kerana kerajaan
syurga hampir tiba!’

Pengikut Isa yang pertama
18 Sedang Isa berjalan di pinggir laut Galilea, Dia terpandang dua orang nelayan

iaitu Simon, yang juga dipanggil Petrus, dan adiknya Andreas, sedang menjala ikan.
19 Isa berkata kepada mereka, ‘Ikutlah Aku. Aku akan mengajarmu menjala manusia
menjadi pengikut-Ku.’ 20Dengan serta-merta mereka dua beradik meninggalkan jala
mereka lalu mengikut Isa.

21 Isa meneruskan perjalanan. Dia ternampak dua beradik lagi, Yakobus dan Yahya
bersama bapa mereka Zebedeus, sedang mengemaskan jala di dalam perahu. Isa
memanggil duaberadik itu. 22Seketika itu jugamerekameninggalkanperahudanbapa
mereka lalu mengikut Isa.

Isamenyembuhkan orang sakit
23 Isa menjelajahi seluruh wilayah Galilea. Dia mengajar di saumaah dan menyam-

paikan berita baik bahawa kerajaan Allah hampir tiba. Dia menyembuhkan semua
jenis penyakit dan kesakitan di antaramereka. 24Berita tentang Isa tersebar di seluruh
Siria. Maka, ramailah orang yang menanggung pelbagai penyakit dan penderitaan,
orang yang dirasuk roh iblis, yang mengidap penyakit gila babi, dan yang lumpuh,
dibawa kepada-Nya dan disembuhkan oleh-Nya. 25Ramai sekali orang mengikut-Nya:
dari Dekapolis (bermaksud Sepuluh Kota), dari Baitulmaqdis, dari Yudea, dan dari
kawasan di seberang Yordan.

5
Yang diberkati

1 Ketika Isa melihat orang ramai itu, Dia pun mendaki ke atas sebuah bukit lalu
duduk. Kemudian datanglah para pengikut-Nya kepada-Nya. 2Dia punmulamengajar
mereka:
3 ‘Diberkatilahmereka yang terasa kelemahan rohani,

kerana kerajaan syurga untukmereka.
4Diberkatilahmereka yang bersedih,

keranamereka akan terhibur.
5Diberkatilahmereka yang lemah lembut,
keranamereka akanmewarisi bumi ini.

6Diberkatilahmereka yang
dahagakan kebenaran,
keranamereka akan dipuaskan.
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7Diberkatilahmereka yang berpengasihan,
keranamereka akan dikasihani juga.

8Diberkatilahmereka yang suci hati,
keranamereka akanmelihat Allah.

9Diberkatilahmereka yang
mendamaikanmanusia,
keranamereka akan dipanggil
anak-anak Allah.’

10Diberkatilahmereka yang dianiaya
keranamenegakkan kebenaran,
kerana kerajaan syurga untukmereka.

11 ‘Diberkatilah kamu apabila orang menghina, menganiaya dan memfitnahmu
kerana mengikut-Ku. 12 Bersukacita dan bergembiralah, kerana ganjaran besar telah
disediakan untukmu di syurga. Begitu jugalah para nabi zaman dahulu dianiaya.

Garam dan cahaya
13 ‘Kamu ialah garam bumi ini. Jika garam menjadi tawar, tidak mungkinlah masin

semula. Tidaklah berguna lagi, hanya layak dibuang dan dipijak orang.
14 ‘Kamu ialah cahaya dunia ini. Kota di atas bukit tidak mungkin tersembunyi.

15 Tiada siapa memasang pelita lalu menyorokkannya di bawah bekas; tentu dia
meletakkannya di atas kaki pelita untuk menerangi seisi rumah. 16Biarlah cahayamu
jugabersinar di hadapanorang ramai, supayamerekamelihat perbuatanmuyangbaik
lalu memuji Bapamu yang di syurga.

Isa dan hukumTaurat
17 ‘Jangan sangka Aku datang untuk menghapuskan Taurat dan ajaran nabi-nabi.

Aku datang bukan untuk menghapuskan tetapi untuk menunaikan segala-galanya.
18 Ingatlah: Selagi ada langit dan bumi, satu titik atau huruf yang terkecil pun
tidak akan hapus daripada Taurat sebelum semuanya ternyata berlaku. 19 Dengan
demikian, jika seseorangmelanggar hukumyang terkecil pun danmengajar orang lain
melanggarnya, dia akan tergolong antara mereka yang paling rendah dalam kerajaan
syurga. Sebaliknya, jika seseorang mematuhi Taurat dan mengajar orang lain turut
patuh, dia akanmenjadi orang yangmulia dalam kerajaan syurga. 20Oleh itu ingatlah:
Untukmemasuki kerajaan syurga, kamumestilahmelaksanakan kehendakAllah lebih
daripada guru Taurat dan orang Farisi.

21 ‘Kamu telahmendengar ajaran daripada nenekmoyang kita: “Janganmembunuh.
Sesiapa yang membunuh orang akan dihakimi.” 22 Tetapi sekarang Aku berkata
kepadamu: Sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan dihakimi. Sesiapa yang
mencaci saudaranya akan dibawa ke hadapan Majlis Agama. Dan sesiapa yang
memanggil saudaranya “bodoh” akan dihumbankan ke dalam api neraka.

23 ‘Oleh itu, jika kamu sedangmeletakkanpersembahankepadaAllah di atasmazbah
lalu teringat bahawa saudaramu bersanggit hati denganmu, 24 tinggalkanlah persem-
bahanmu, berdamai dahulu dengan saudaramu, kemudian barulah buat persemba-
hanmu.

25 ‘Berdamailah dengan orang yang hendak mendakwamu di mahkamah sewaktu
kamu masih dalam perjalanan ke situ. Jika tidak, dia akan menyerahkanmu kepada
hakim, kemudian hakim menyerahkanmu kepada pegawai berkenaan, yang akan
memenjarakanmu. 26 Sudah pasti kamu akan meringkuk di dalam penjara hingga
kamumenjelaskan semua bayaran.

Berzina
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27 ‘Kamu telah mendengar ajaran ini: “Jangan berzina.” 28 Tetapi sekarang Aku
berkata kepadamu: Sesiapa yang memandang seorang wanita dengan berahi, telah
berzina dengannya dalam hati. 29 Jika mata kananmu menyebabkan kamu berdosa,
cungkil dan buangkan mata itu. Lebih baik kamu kehilangan satu bahagian tubuhmu
daripada seluruh tubuhmu terhumban ke dalam neraka. 30 Jika tangan kananmu
menyebabkan kamu berdosa, potong dan buangkan tangan itu. Lebih baik kamu
kehilangan sebelah tanganmu daripada seluruh tubuhmumasuk ke dalam neraka.

Perceraian
31 ‘Ada ajaran demikian: “Sesiapa menceraikan isterinya hendaklah memberinya

surat cerai.” 32Tetapi sekarangAku berkata kepadamu: Sesiapamenceraikan isterinya
kecuali kerana zina, orang itu menyebabkan wanita tersebut berzina jika berkahwin
lagi; dan sesiapa yang berkahwin denganwanita yang diceraikan itu berzina juga.

Membuat sumpah
33 ‘Kamu telah mendengar ajaran kepada nenek moyang kita: “Jangan melanggar

sumpah. Tunaikan sumpahmu kepada Tuhan.” 34 Tetapi sekarang Aku berkata
kepadamu: Janganlah bersumpah demi langit, kerana langit itu takhta Allah. 35 Jangan
bersumpahdemibumi, keranabumi ini alas kaki-Nya. AtaudemiBaitulmaqdis, kerana
itu kota Raja Agung iaitu Allah. 36 Demi kepalamu pun jangan, kerana kamu tidak
berkuasa memutihkan atau menghitamkan rambutmu walau sehelai. 37Katakan saja
“Ya” atau “Tidak” dan kotakan kata itu. Yang lebih daripada itu datang daripada si
durjana.

Mata diganti mata
38 ‘Kamu telah mendengar ajaran begini: “Mata diganti dengan mata, gigi diganti

dengan gigi.” 39Tetapi sekarangAku berkata kepadamu: Janganlahmembalas dendam
terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Malah jika seseorang menampar
pipi kananmu, palinglah pipi kirimu juga terhadapnya. 40 Jika seseorang hendak
mendakwamu untuk mendapatkan bajumu, berikanlah jubahmu juga. 41 Jika sesiapa
memaksamu berjalan sebatu dengannya, pergilah dua batu bersamanya. 42 Jika sese-
orang meminta sesuatu daripadamu, berikanlah. Jika seseorang hendak meminjam
sesuatu daripadamu, usahlah berpaling daripadanya.

Mengasihi musuhmu
43 ‘Kamu telah mendengar ajaran berikut: “Kasihilah sahabatmu dan bencilah

musuhmu.” 44 Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan
doakan orang yang menganiayamu. 45 Dengan demikian kamu menjadi anak-anak
Bapamu yang di syurga; kerana Allah menerbitkan matahari yang dicipta-Nya untuk
orang yang benar dan orang yangmungkar. Dia menurunkan hujan untuk orang yang
taat mahupun yang ingkar akan kehendak-Nya. 46 Jika kamu hanya mengasihi orang
yang mengasihimu, layakkah kamu mendapat ganjaran daripada Allah? Bukankah
pemungut cukai pun berbuat demikian? 47 Jika kamu hanya beramah mesra dengan
saudara-saudara selingkungan, apakahkelebihanmudaripada orang lain? Orang yang
tidak mengenal Allah pun melakukannya. 48 Hendaklah engkau sempurna seperti
Bapamu di syurga.

6
Bersedekah kepada orangmiskin

1 ‘Ingatlah: Jangan buat kerja amal di muka umum supaya dilihat orang; kamu tidak
akanmendapat ganjaran daripada Bapamu yang di syurga.
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2 ‘Oleh itu, ketika kamu bersedekah kepada orang miskin, jangan heboh-hebohkan
seperti orangmunafik di saumaah dan di jalan raya, supaya dipuji orang. Orang begitu
sudahpun mendapat ganjaran mereka. 3 Apabila kamu bersedekah kepada orang
miskin, jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu.
4 Jangan siapapun mengetahuinya. Bapamu yang melihat amalmu yang tersembunyi
itu akanmemberikan ganjaran kepadamu.

Doa
5 ‘Apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka berdoa sambil

berdiri di saumaah dan di simpang jalan supaya dilihat orang. Mereka itu sudahpun
mendapatkan ganjaran mereka. 6 Tetapi kamu, masuklah ke dalam bilik, tutup pintu
dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak dapat dilihat dengan mata. Dia menge-
tahui apa yang kamu lakukan secara tersembunyi dan akan memberikan ganjaran
kepadamu. 7 Ketika berdoa, jangan curah-curahkan kata-kata yang tidak bermakna,
seperti orangyang tidakmengenalAllah. MerekamenyangkaAllahakanmengabulkan
permintaanmereka kerana doa mereka itu panjang. 8 Jangan berbuat seperti mereka.
Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamumemohonnya.

9 ‘Berdoalah demikian:

“Ya Bapa kami yang di syurga,
Sucilah Nama-Mu.

10Datanglah kerajaan-Mu.
Terlaksanalah kehendak-Mu
di bumi sebagaimana di syurga.

11Berilahmakanan kami untuk hari ini.
12Ampunkanlah kesalahan kami

sebagaimana kamimengampuni
mereka yang bersalah terhadap kami.

13 Janganlah biarkan kami tergoda,
Selamatkanlah kami daripada si durjana.

Engkaulah yang memiliki kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selama-lamanya.
Amin.”

14 ‘Jika kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu yang di syurga
akanmengampunkankesalahanmu juga. 15Tetapi jika kamu tidakmengampunkanke-
salahan orang, Bapamu yang di syurga juga tidak akanmengampunkan kesalahanmu.

Berpuasa
16 ‘Apabila kamu berpuasa, jangan tunjukkan muka lesu seperti orang mu-

nafik. Mereka memperlihatkan wajah menderita supaya semua orang tahu mereka
berpuasa. Mereka ini sudahpun mendapat ganjaran mereka. 17 Ketika berpuasa,
basuhlah muka dan sikatlah rambutmu 18 supaya orang tidak tahu kamu berpuasa.
Biarlah puasamu hanya diketahui oleh Bapamu yang tidak dapat dilihat dengan
mata. Bapamumelihat perbuatanmu yang tersembunyi itu danmemberikan ganjaran
kepadamu.

Harta di syurga
19 ‘Jangan kumpulkan harta di dunia, kerana di sini gegat dan karat merosakkannya

serta pencuri memecah masuk untuk mencurinya. 20 Kumpulkan harta di syurga,
keranadi situgegatdankarat tidakdapatmerosakkannyasertapencuri tidakmemecah
masuk untuk mencurinya. 21 Kerana di mana hartamu terkumpul, di situlah hatimu
tertumpu.
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22 ‘Mata ialah pelita tubuh. Jika matamu terang, seluruh tubuhmu dipenuhi cahaya.
23 Tetapi jika matamu kabur, seluruh tubuhmu gelap. Jika cahaya di dalam tubuhmu
menjadi gelap, maka gelap-gelitalah keadaannya!

24 ‘Seorang hamba tidak mungkin mengabdi diri kepada dua orang tuan. Dia akan
membenci yang seorangdanmengasihi yang lain; atau akan setia kepada yang seorang
danmencela yang lain. Demikianlah, kamu tidak dapatmenjadi hamba Allah dan juga
hamba kekayaan.

Jangan runsing
25 ‘Oleh itu, janganlah runsing tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan

atau minum, atau tentang tubuhmu, dan tentang apa yang akan kamu pakai untuk
menutupnya. Bukankah hidup lebih daripada makanan, dan tubuh lebih daripada
pakaian? 26Lihatlah burung di udara, yang tidakmenyemai, menuai ataumenyimpan
hasil di jelapang; namunBapamuyangdi syurgamemberinyamakan. Bukankahkamu
lebih bernilai daripada burung? 27 Siapakah di kalanganmu yang dapat melanjutkan
usianya sedikit pun dengan bersikap runsing?

28 ‘Jadi, mengapakah kamu runsing tentang pakaian? Lihatlah bunga bakung di
padang, yang tidak bekerja atau bertenun. 29 Tetapi Raja Sulaiman dengan segala
kehebatannyapun tidakberpakaian seindahbunga itu. 30 JikaAllahmenghiasi rumput
di padang, yang wujud hari ini dan esoknya dibakar di dapur, tidakkah Allah akan
memberimu pakaian? Sungguh tipis kepercayaanmu kepada-Nya! 31 Jangan runsing
tentang makanan, minuman atau pakaianmu. 32 Kerunsingan ini dialami oleh orang
yang tidak mengenal Allah. Bapamu yang di syurga tahu bahawa kamu memerlukan
semua itu. 33Utamakanlah kerajaan Allah dan laksanakan kebenaran-Nya; Allah akan
memberikan semua itu kepadamu. 34 Oleh itu, jangan runsing tentang hari esok,
kerana hari esok akan runsing tentang hal-halnya sendiri. Setiap hari sudah cukup
dengan kesusahan sehari.

7
Menghakimi orang lain

1 ‘Jangan hakimi orang lain, supaya kamu tidak dihakimi. 2 Kerana sebagaimana
kamumenghakimi orang, demikian jugalah kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu
gunakan untuk menghakimi orang lain akan digunakan Allah untuk menghakimi
kamu.

3 ‘Mengapakah kamu perhatikan selumbar di mata saudaramu, sedangkan kayu
balak di matamu sendiri tidak kamu sedari? 4 Bagaimanakah kamu dapat berkata
kepada saudaramu, ‘Biarlah aku keluarkan selumbar dari mata saudara,’ sedangkan
kayu balak terpampang dimatamu sendiri? 5Haimunafik! Keluarkanlah dahulu kayu
balak dari matamu, barulah penglihatanmu terang untuk mengeluarkan selumbar
dari mata saudaramu.

6 ‘Jangan berikan sesuatu yang suci kepada anjing, atau mutiara kepada babi, nanti
dipijak-pijaknya lalu berpalingmenyerangmu.

Nasihat supaya berdoa
7 ‘Mintalah, dan kamu akan menerimanya; carilah, dan kamu akan mendapatnya;

ketuklah pintu, dan pintu akan dibuka untukmu. 8 Setiap orang yang meminta
akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat; dan setiap orang yang
mengetuk, pintu akan dibuka untuknya.

9 ‘Bapamanakahakanmemberikanbatukepadaanaknyayangmemintaroti? 10Bapa
manakah akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan? 11Kamu yang
berdosa pun tahu memberikan sesuatu yang baik kepada anakmu. Lebih-lebih lagi
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Bapamu yang di syurga: Dia akanmemberikan sesuatu yang baik kepadamereka yang
meminta daripada-Nya. 12 Apa yang kamu mahu orang lakukan kepadamu, lakukan
kepadamereka, kerana inilah ajaran Taurat dan nabi-nabi.

Memilih jalan yang betul
13 ‘Masuklahmelalui pintu yang sempit, keranapintu gerbangdan jalankeneraka itu

lebar dan luas, maka ramai orang yang memilihnya. 14 Sebaliknya pintu dan jalan ke
hidup kekal itu sempit dan sukar. Hanya segelintir orang yangmenjumpainya.

Pokok dan buahnya
15 ‘Berjaga-jagalah tentangnabipalsuyangdatangkepadamudenganpakaiandomba

tetapi sebenarnya serigala ganas. 16Kamu akan mengenal mereka daripada hasil per-
buatanmereka. Pernahkah orangmemetik buah anggur dari rimbunan berduri? Atau
pernahkah buah ara dipetik dari semak berduri? 17 Pokok yang subur menghasilkan
buah yang baikmanakala pokok yang tidak suburmenghasilkan buah yang tidak baik.
18Pokokyang subur tidakmungkinmenghasilkanbuahyang tidakbaikdanpokokyang
tidak subur tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. 19 Setiap pokok yang tidak
menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibakar. 20Demikianlah kamu akan
mengenal orang daripada hasil perbuatanmereka.

21 ‘Tidak semua orang yangmemanggil-Ku, “Junjungan kami, Junjungan kami,” akan
memasuki kerajaan syurga, tetapi hanyamereka yangmelaksanakan kehendak Bapa-
Ku yang di syurga. 22 Pada hari itu ramai orang akan berkata kepada-Ku, “Junjungan
kami, Junjungan kami, bukankah kami telah menyampaikan perkhabaran Allah den-
gannama-Mu? Bukankahkami telahmenghalau roh-roh iblis serta banyakmelakukan
mukjizat dengan nama-Mu?” 23 Tetapi aku akan menjawab, “Aku tidak mengenalmu.
Pergilah dari sini, hai kamu yangmungkar.”

Dua jenis asas
24 ‘Sesiapa yang mendengar dan menurut kata-kata-Ku ini ibarat orang bijak yang

membina rumah di atas batu. 25Hujanmencurah, banjirmelimpah dan angin kencang
melanda, tetapi rumah itu tidak runtuh kerana berasaskan batu. 26 Sesiapa yang
mendengar tetapi tidak menurut kata-kata-Ku ini ibarat orang bodoh yang membina
rumah di atas pasir. 27Hujanmencurah, banjirmelimpah dan angin kencangmelanda,
lalu runtuhlah rumah itu, punah ranap!’

28 Setelah selesai Isa menyampaikan kata-kata itu, orang ramai itu kagum akan cara
Dia mengajar. 29 Isa mengajar secara berwibawa, tidak seperti guru Taurat mereka.

8
Seorang yangmengidap penyakit kusta

1 Isa turun dari bukit itu dan ramai orang mengikut-Nya. 2 Seorang yang mengidap
penyakit kusta datang bersujud di hadapan-Nya sambil berkata, ‘Tuan, sekiranya Tuan
mahu, Tuan dapat menyembuhkanku.’

3 Isa menghulurkan tangan-Nya danmenyentuh orang itu sambil berkata, ‘Aku rela.
Sembuhlah!’ Pada saat itu juga penyakitnya hilang. 4Lalu Isa berkata kepadanya, ‘Den-
garlah, jangan beritahu sesiapa tentang perkara ini. Pergilah dan tunjukkan dirimu
kepada seorang imam. Selepas itu persembahkan korban sebagaimana diperintahkan
olehMusa, sebagai kesaksian kepadamereka.’

Iman seorang ketua tentera
5Ketika Isa sampai di Kapernaum, seorang ketua tentera Rom menjumpai-Nya dan

merayu kepada-Nya: 6 ‘Junjungan, hambaku sakit di rumah, terlantar di katil tidak
dapat bergerak, dan amat derita.’
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7 Isa menjawab, ‘Baiklah, Aku akan pergi menyembuhkannya.’
8Tetapi ketua tentera itu berkata, ‘Usahlah Junjungan datang ke rumahku. Aku tidak

layak menyambut Junjungan sebagai tamu. Perintahkanlah sahaja, tentu dia akan
sembuh. 9Aku juga di bawah perintah pegawai atasan tentera, dan ada askar di bawah
tanganku. Apabila aku menyuruh seorang askar, “Pergi!” dia pun pergi. Apabila aku
menyuruh askar lain, “Mari!” dia pun datang. Apabila akumenyuruh hambaku, “Buat
ini!” dia melakukannya.’

10 Isa terkagummendengarnya lalu berkata kepadaorang ramai yangmengikut-Nya,
‘Belum pernah Kutemui orang yang demikian teguh imannya, walau di Israel pun.
11 Ketahuilah! Ramai orang akan datang dari timur dan barat lalu duduk menikmati
jamuan bersama Ibrahim, Ishak dan Yakub dalam kerajaan syurga. 12 Sebaliknya
anak-anak kerajaan itu akan dihumbankan ke dalam kegelapan di luar; di sana akan
terdapat ratapan dan kertakan gigi.’

13Lalu Isa berkata kepada ketua tentera itu, ‘Pulanglah! Apa yang kamu percayai itu
akan terjadi.’ Pada ketika itu juga sembuhlah hamba ketua tentera itu.

Isamenyembuhkan ramai orang
14 Isa pergi ke rumah Petrus. Diamelihat ibumertua Petrus terbaring di katil kerana

demam. 15Apabila Isa menyentuh tangannya, serta-merta demamnya hilang. Dia pun
bangun, danmelayan Isa.

16 Setelah hari petang, ramai orang yang dirasuk roh iblis dibawakan kepada Isa.
Isa menghalau roh-roh iblis itu dengan sepatah kata sahaja. Dia juga menyembuhkan
semua yang sakit. 17 Isa melakukan semua itu supaya terjadilah apa yang dikatakan
oleh Nabi Yasyaya:

‘Dialah yangmembawa kelemahan kita
danmenanggung penyakit kita.’

Mengikut Isa
18 Apabila Isa melihat orang ramai di sekeliling-Nya, dia pun menyuruh para

pengikut-Nya pergi ke seberang laut itu. 19 Seorang guru Taurat mendapatkan Isa lalu
berkata, ‘Tuan Guru, aku sanggupmengikut-Mu kemana-mana saja.’

20 Isa menjawab, ‘Musang ada lubangnya dan burung ada sarangnya, tetapi Putera
Insan tidak ada tempat untuk berehat.’

21 Seorang pengikut lain berkata, ‘Junjungan, izinkanlah aku pulang dahulu untuk
menguburkan jenazah bapaku.’

22 Tetapi Isa menjawab, ‘Ikutlah Aku. Biarlah orang mati menguburkan orang mati
mereka.’

Isamenenangkan badai
23 Isa menaiki sebuah perahu, dan diikut oleh pengikut-pengikut-Nya. 24 Tiba-tiba

badai melanda dan ombak mengganas sehingga perahu dipenuhi air. Ketika itu Isa
sedang tidur. 25 Para pengikut Isa datang membangunkan-Nya. Mereka berkata, ‘Ya
Junjungan, selamatkan nyawa kami semua daripadamaut!’

26 Isamenjawab, ‘Mengapakahkamu takut? Begitu tipis kepercayaanmukepada-Ku!’
Dia pun bangunmemarahi angin dan ombak itu. Serta-merta semuanya tenang sekali.

27 Para pengikut Isa tercengang lalu berkata, ‘Angin dan ombak pun mengikut
perintah-Nya. Siapakah sebenarnya Dia ini?’

Isamenghalau roh iblis
28Setelah tibadi seberang, didaerahGadara, Isadidekati olehduaorangyangdirasuk

roh iblis. Mereka keluar dari gua kubur. Kedua-duanya begitu ganas sehingga orang
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tidak berani lalu di situ. 29Apabila mereka melihat Isa, mereka berseru, ‘Apakah yang
akanKaulakukankepadakami, hai PuteraAllah? AdakahEngkauhendakmenghukum
kami sebelum sampai masanya?’

30Ada sekawan babi sedang makan agak jauh dari situ. 31 Roh-roh iblis itu merayu
kepada Isa, ‘Jika Engkau hendak menyuruh kami keluar, suruhlah kami masuk ke
dalam tubuh babi sekawan itu.’

32 Dan Isa memerintah roh-roh itu, ‘Pergilah’. Maka roh-roh itu pun keluar lalu
memasuki babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu pun lari ke pinggir jurang laut lalu
terjun dan mati lemas. 33 Penjaga-penjaga babi itu lari ke bandar lalu menceritakan
hal itu serta apa yang telah terjadi kepada kedua-dua orang yang dirasuk roh iblis itu.
34 Seluruh penduduk bandar itu pun datang berjumpa dengan Isa dan memohon-Nya
pergi dari situ.

9
Orang lumpuh disembuhkan

1 Isa menaiki sebuah perahu lalu ke seberang, dan sampai di bandar tempat Dia
tinggal. 2 Beberapa orang membawa kepada-Nya seorang lumpuh yang terbaring di
atas tikar. Ketika Isa menyedari betapa teguhnya iman mereka, Dia berkata kepada
orang lumpuh itu, ‘Tegapkan hatimu, anak-Ku! Dosamu telah diampunkan.’

3 Sebilangan guru Taurat di situ berfikir dalam hati, ‘Orang ini mengkufuri Allah!’
4 Isa tahu apa yang difikirkan oleh mereka itu lalu Dia berkata, ‘Mengapa kamu

fikirkan perkara sejahat itu? 5Manakah yang lebih mudah dikatakan, “Dosamu telah
diampunkan,” atau “Bangun dan berjalan?” 6 Aku akan membuktikan kepadamu
bahawa di bumi ini Putera Insan berkuasa mengampunkan dosa.’ Kemudian Isa
berkata kepada orang lumpuh itu, ‘Bangun, angkat tikarmu dan pulanglah.’ 7 Orang
lumpuh itu pun bangun lalu pulang ke rumahnya. 8 Melihat kejadian itu, orang di
situ ketakutan dan memuji Allah yang memberikan kuasa yang sedemikian besarnya
kepadamanusia.

Matius dipanggil mengikut Isa
9 Isa meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan Dia melihat seorang pemungut

cukai bernamaMatius sedang duduk di tempat memungut cukai. Isa berkata, ‘Ikutlah
Aku’. Lalu Matius berdiri danmengikut-Nya.

10 Ketika Isa sedang makan di rumah Matius, ramai pemungut cukai dan orang
berdosa makan bersama Isa dan para pengikut-Nya. 11 Beberapa orang Farisi yang
melihat perkara itu bertanya kepada para pengikut Isa, ‘Mengapa gurumu makan
bersama pemungut cukai dan orang yang berdosa?’

12 Isa terdengar pertanyaan mereka lalu menjawab, ‘Orang sihat tidak memerlukan
tabib; hanya orang sakit yangmemerlukannya. 13Kajilah erti ayat ini: “Akumenghen-
daki belas kasihan, bukan binatang korban.” Itulah maka Aku datang bukan untuk
memanggil orang benar tetapi orang berdosa.’

Perkara tentang puasa
14Selepas ituparapengikut YahyaPengimadmendapatkan Isa lalubertanya, ‘Menga-

pakah kami dan orang Farisi sering berpuasa tetapi para pengikut-Mu tidak berpuasa?’
15 Isamenjawab, ‘Pada hematmu, patutkah tetamudi jamuan perkahwinan bersedih

semasa pengantin lelaki masih bersama mereka? Tentu tidak. Namun akan tiba
masanya pengantin lelaki itu diambil daripada mereka. Ketika itulah mereka akan
berpuasa.

16 ‘Tiada siapa akan menampal pakaian lama dengan perca kain baru, kerana
tampalan itu akanmengecut danmenyebabkan koyak yang lebih besar. 17Begitu juga,
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tiada siapa akan menuangkan air anggur yang baru ke dalam bekas kulit yang lama,
kerana bekas itu akan pecah dan air anggur itu akan terbuang. Air anggur yang baru
patut dituangkan ke dalam bekas kulit yang baru juga supaya kedua-duanya selamat.’

Isamelakukanmukjizat
18 Sedang Isa berkata-kata dengan para pengikut Yahya Pengimad, seorang ketua

saumaah bersujud di hadapan-Nya lalu berkata, ‘Anak perempuanku baru meninggal
dunia. Datanglah, letakkan tangan-Mudi atasnya supaya dia hidup kembali.’ 19 Isa pun
bangun lalu pergi bersamanya, diiringi oleh para pengikut-Nya.

20Ketika itu, ada seorang wanita yang telah mengidap penyakit pendarahan selama
dua belas tahun. Dia mendekati Isa dari belakang lalu menyentuh hujung jubah-
Nya. 21 Fikir wanita itu dalam hatinya, ‘Apabila kusentuh jubah-Nya, pasti aku akan
sembuh.’

22 Isa menoleh dan melihatnya lalu berkata kepadanya, ‘Tetapkanlah hatimu, anak-
Ku! Kerana imanmu kamu sembuh.’ Serta-merta wanita itu sembuh.

23 Apabila Isa sampai di rumah ketua itu, Dia nampak para pemain seruling dan
semua orang di situ kelam-kabut. 24 Dia berkata, ‘Keluarlah kamu semua! Anak ini
bukan mati, cuma tidur.’ Mereka mula mentertawakan-Nya. 25 Tetapi setelah mereka
keluar, Isa masuk ke bilik anak perempuan itu danmemegang tangannya lalu anak itu
bangun. 26Khabar ini tersebar ke seluruh daerah itu.

Isamenyembuhkan orang buta
27Ketika Isameninggalkan tempat itu, dua orang butamengikut-Nya sambil berseru,

‘Hai Anak Daud, kasihanilah kami!’
28Ketika Isamasukkerumah, kedua-duaorangbuta itumendekati-Nya. Isabertanya,

‘Percayakah kamu bahawa Aku dapat menyembuhkanmu?’
‘Percaya, Junjungan!’ jawabmereka.
29 Isa pun menyentuh mata mereka sambil berkata, ‘Kerana imanmu, terjadilah

seperti apa yang kamu inginkan!’ 30 Pada ketika itu juga mereka menjadi celik.
Isa berpesan kepada mereka bersungguh-sungguh, ‘Jangan ceritakan hal ini kepada
siapapun.’ 31Tetapi mereka pergi menyebarkan khabar tentang Isa ke seluruh daerah
itu.

Isamenyembuhkan seorang bisu
32 Selepas itu, seorang yang bisu kerana dirasuk roh iblis dibawa kepada Isa. 33 Isa

menghalau roh iblis itu dan serta-merta orang itu mula berkata-kata. Semua yang
melihatnya tercengang lalu berkata, ‘Belum pernah kami lihat hal begini di Israel!’

34 Tetapi orang Farisi berkata, ‘Ketua roh iblis telah memberi Isa kuasa untuk
menghalau roh-roh iblis.’

Belas kasihan Isa terhadap orang
35 Demikianlah Isa berjalan, dari bandar ke bandar, dari pekan ke pekan. Dia

mengajar di saumaah dan menyampaikan berita baik tentang kerajaan Allah. Dia
menyembuhkan orang daripada pelbagai penyakit. 36 Apabila melihat orang yang
ramai itu, Isa berasa kasihan kerana mereka bimbang dan tidak berdaya, ibarat
sekawan domba tanpa gembala. 37Kata Isa kepada para pengikut-Nya, ‘Tuaian banyak
sekali tetapi penuai hanya segelintir. 38 Berdoalah kepada Tuan punya tuaian itu
supayamenghantar pekerja untukmenuai.’

10
Isamengutus dua belas rasul

1 Isa memanggil dua belas orang pengikut-Nya lalu memberi mereka kuasa untuk
menghalau roh-roh durjana danmenyembuhkan pelbagai penyakit dan kesakitan.
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2Dua belas orang itu ialah: Simon yang dipanggil Petrus, dan saudaranya Andreas;
Yakobus dan saudaranya Yahya, iaitu anak-anak Zebedeus; 3Filipus dan Bartolomeus;
Tomas, danMatius yang dahulunya pemungut cukai; Yakobus anakAlfeus, dan Tadius;
4 Simon orang Patriot, dan Yudas Iskariot yangmengkhianati Isa.

5 Isamengutus duabelas orang rasul itu denganpetunjukdemikian: ‘Janganlahpergi
ke daerah bangsa-bangsa asing atau ke kota orang Samaria. 6Pergilah kepada domba-
domba sesat antara bani Israel. 7Pergilah dan khabarkanlah bahawa kerajaan syurga
sudah dekat. 8 Sembuhkanlah orang yang sakit, hidupkan orang yang mati; ubati
orang yang berpenyakit kusta dan halaukan roh-roh iblis. Sebagaimana pemberian
dilimpahkan kepadamu, limpahkanlah pemberian. 9 Janganlah bawa wang emas,
perak mahupun tembaga. 10 Jangan bawa bekas untuk menerima sedekah, atau
ganti pakaian, atau kasut, atau tongkat dalam perjalananmu. Seorang pekerja layak
menerima apa yang diperlukannya.

11 ‘Apabila kamu sampai di suatu bandar atau pekan, carilah seorang yang rela
menyambutmu. Menetaplah di rumahnya hingga kamu beredar dari tempat itu.
12Ketika kamumasuk ke rumah itu, berilah salam. 13 Jika penghuni di rumah itu layak,
biarlah salam sejahteramu merestui mereka. Jika tidak, biarlah salammu itu kembali
kepadamu. 14 Sekiranya sesuatu rumah atau bandar enggan menyambutmu atau
mendengarkata-katamu, tinggalkanlah tempat itudankebaskanlahdebunyadaripada
tapak kakimu. 15 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu: pada hari penghakiman itu,
hukumanatas SodomdanGomora lebih ringandaripada atas bandar itu. 16Dengarlah:
Akumengutusmu seperti dombake tengah-tengah sekawan serigala. Hendaklah kamu
bijak seperti ular dan tulus seperti merpati.

17 ‘Berhati-hatilah, keranakamuakanditangkap lalu diseret kemahkamah, danakan
disebat di saumaah mereka. 18 Kerana-Ku, kamu akan dibawa ke hadapan penguasa
dan raja sebagai saksi kepada mereka dan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah.
19 Ketika dihakimi, janganlah runsing tentang apa yang harus kamu katakan atau
bagaimana kamu harus mengatakannya. Apabila sampai saatnya, kamu akan diber-
itahu apa yang harus kamukatakan. 20Bukanlah kata-katamu sendiri yang akan kamu
ucapkan, tetapi kata-kata Roh Bapamu yang dituturkanmelaluimu.

21 ‘Saudara akan berlaku khianat terhadap saudara, bapa terhadap anak, dan
anak terhadap bapa, lalu menyerahkannya untuk dibunuh. 22 Setiap orang akan
membencimu kerana nama-Ku. Tetapi sesiapa yang bertahan hingga akhir akan
diselamatkan. 23 Apabila kamu dianiaya di sesuatu bandar, larilah ke bandar lain.
Ketahuilah, Putera Insan akan datang semula sebelum kamu sempat menyampaikan
ajaran-Ku di semua bandar di tanah Israel.

24 ‘Tiada murid yang melebihi gurunya; tiada hamba yang melebihi tuannya.
25Murid haruslah berpuas hatimenjadi seperti gurunya; hambaharuslah berpuas hati
menjadi seperti tuannya. Jika ketua keluarga dipanggil Beelzebul, betapa lagi ahli-ahli
keluarganya!

26 ‘Jangan takut akan manusia. Segala yang tersembunyi akan dinyatakan; setiap
rahsia akan didedahkan. 27Apa yang Kukatakan kepadamu secara sulit, sampaikanlah
kepada orang ramai. Apa yang dibisikkan di telingamu, umumkanlah merata-rata.
28 Jangan takut akanmereka yang hanya dapatmembunuh jasad tetapi tidak berkuasa
memusnahkan jiwa. Takutilah Allah yang berkuasa memusnahkan jasad dan jiwa
di dalam neraka. 29 Bukankah dua ekor burung pipit dibeli dengan harga satu sen?
Namun tidak seekor pun jatuh ke tanah tanpa izin Bapamu. 30 Setiap helai rambut di
kepalamu pun dihitung. 31Oleh itu, usahlah takut. Di sisi Allah, kamu lebih berharga
daripada burung pipit!
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32 ‘Sesiapa mengakui-Ku di hadapan orang ramai, akan Kuakui di hadirat Bapa-Ku
di syurga. 33 Sebaliknya, sesiapa yang menyangkal-Ku di hadapan orang ramai, akan
Kusangkal di hadirat Bapa-Ku di syurga.

34 ‘Jangan sangka Aku datang untuk membawa damai ke dunia. Aku datang bukan
untukmembawa damai ke dunia melainkan pedang. 35Dengan kedatangan-Ku,

“anak lelaki melawan bapanya,
anak perempuanmelawan ibunya,
danmenantu perempuanmelawan

ibumertuanya.
36Ahli keluarganya sendiri akan
menjadi musuhnya.”

37 ‘Sesiapa yang lebih mengasihi bapa atau ibunya daripada-Ku, tidak layakmenjadi
pengikut-Ku. Begitu juga, sesiapa yang lebih mengasihi anaknya daripada-Ku, tidak
layak menjadi pengikut-Ku. 38 Sesiapa yang enggan memikul salibnya dan mengikut-
Ku, tidak layakmenjadi pengikut-Ku. 39Sesiapa yangmempertahankanhidupnya akan
kehilangannya, dan sesiapa yang kehilangan hidupnya kerana menjadi pengikut-Ku
akanmendapat hidup kekal.

40 ‘Sesiapa yangmenyambutmu,menyambut-Ku juga, dan sesiapa yangmenyambut-
Ku menyambut Dia yang mengutus-Ku. 41 Sesiapa yang menyambut seorang pesuruh
Allah kerana dia pesuruh Allah, akan menerima ganjaran seorang pesuruh Allah.
Sesiapa yang menyambut seorang yang benar kerana dia seorang yang benar, akan
menerima ganjaran seorang yang benar. 42 Ingatlah: Sesiapa yang memberi minum
walau hanya air sejuk kepada seorang pengikut-Ku yang paling rendah pun kerana dia
pengikut-Ku, akanmenerima ganjaran.’

11
Isa dan Yahya Pengimad

1 Setelah Isa memberi petunjuk kepada dua belas orang pengikut-Nya itu, Dia
meninggalkan tempat itu lalu pergi mengajar dan menyampaikan perkhabaran dari-
pada Allah di bandar-bandar berhampiran.

2 Yahya Pengimad yang meringkuk di penjara mendengar tentang apa yang di-
lakukan oleh al-Masih. Yahya punmenyuruh beberapa orang pengikutnya untuk pergi
berjumpa Isa. 3Mereka bertanya, ‘Adakah Tuan ini orang yang dijanjikan Allah akan
datang, atau perlukah kamimenunggu orang lain?’

4 Isa menjawab, ‘Pulanglah, beritahu Yahya segala yang kamu dengar dan lihat:
5Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang berpenyakit kusta sembuh, orang
tuli mendengar, orangmati dihidupkan semula, dan berita baik daripada Allah disam-
paikan kepada orangmiskin. 6Berbahagialah orang yang tidakmeragui-Ku!’

7Ketika pengikut-pengikut Yahya beredar dari situ, Isa berkata kepada orang ramai
tentang Yahya: ‘Apabila kamumendapatkan Yahya di gurun, apakah yang ingin kamu
lihat? Sehelai rumput mensiang yang ditiup angin? 8 Kamu ke sana hendak melihat
apa? Seorang yang berpakaian mewah? Orang yang berpakaian demikian tinggal di
istana. 9 Katakanlah, kamu ke situ untuk melihat apa? Seorang nabi? Benar, malah
lebih daripada nabi. 10Tentang orang itulah telah tersurat dalam ayat Kitab Suci:

“Aku akanmenghantar utusan-Ku
untukmendahului-Mu,

dialah yang akanmenyediakan jalan
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bagi-Mu.”
11 ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu bahawa di antara mereka yang dilahirkan
oleh perempuan, belumpernahmuncul seorang pun yang lebih besar daripada Yahya.
Ketahuilah: Yahya Pengimad lebih utama daripada semua orang yang pernah hidup
di dunia. Namun begitu, orang yang paling rendah antara yang menikmati kerajaan
syurga lebih utama daripadanya. 12 Sejak kedatangan Yahya Pengimad hinggalah
ke hari ini, kerajaan syurga telah diserang oleh orang yang ingin menguasainya
melalui kekerasan dan keganasan, dan orang yang ganas berusaha menguasainya
dengan kekerasan. 13 Kerana semua nabi termasuk Musa dengan Taurat bernubuat
hingga datangnya Yahya. 14Sekiranya kamumahupercaya akan perkhabaranmereka,
Yahya itulah Ilyas yang telah dinubuatkan kedatangannya. 15 Jika kamu ada telinga,
dengarlah!

16 ‘Dengan apakah dapat Kubandingkan manusia zaman ini? Mereka ibarat anak-
anak yang duduk di pasar, satu kumpulan berseru kepada yang lain:
17 “Kamimemainkan seruling lagu perkahwinan untukmu,

tetapi kamu engganmenari;
kamimenyanyi lagu ratap,

tetapi kamu engganmenangis.”

18 ‘Ketika Yahya datang, dia berpuasa dan tidak minum air anggur, lalu semua
orang berkata, “Dia dirasuk roh iblis!” 19 Ketika Putera Insan datang, Dia makan dan
minum, lalu semua orang berkata, “Lihatlah dia ini: gelojoh, pemabuk, kawan kepada
pemungut cukai dan orang berdosa!” Namun demikian, kebijaksanaan terbukti benar
dengan perbuatannya.’

Penduduk yang enggan bertaubat
20 Isa mengecam bandar-bandar tempat Dia paling banyak melakukan mukjizat,

kerana penduduknya enggan bertaubat. 21 ‘Malangnya kamu, hai Korazin! Malangnya
kamu, hai Baitsaida! Sekiranya mukjizat-mukjizat yang Kulakukan di kalanganmu
itu Kulakukan di Tirus dan Sidon, tentu sudah lama orang di situ bertaubat, dengan
memakai kain guni dan membubuh abu di kepala. 22 Ketahuilah: Pada hari peng-
hakiman itu kelak, Allah akan lebih mengasihani penduduk Tirus dan Sidon daripada
kamu! 23 Kamu juga, hai Kapernaum! Ingin kamu tinggikan diri sampai ke syurga?
Kamu akan dihumbankan ke neraka! Kalaulah mukjizat-mukjizat yang Kulakukan
di kalanganmu itu Kulakukan di Sodom, tentu Sodom masih ada hingga kini! 24 Aku
berkata kepadamu: Ketahuilah, pada hari itu kelak, hukuman ke atas Sodom lebih
ringan daripada hukuman yang akan kamu terima!’

Jemputan Isa
25Selepas itu Isamengucap syukur, ‘Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi! Aku bersyukur

kepada-Mu, kerana apa yang Kaurahsiakan daripada cerdik pandai, Kautunjukkan
kepada kanak-kanak kecil, orang yang tidak terpelajar. 26 Ya Bapa, memang inilah
kehendak-Mu.’

27 ‘Bapa-Ku telah menyerahkan segala-galanya kepada-Ku. Tiada yang mengenal
Putera kecuali Bapa, dan tiada yang mengenal Bapa kecuali Putera dan orang yang
diberitahu oleh Putera tentang Bapa.

28 ‘Marilah ke sisi-Ku, wahai kamu yang lelah memikul beban berat; Aku akan
membebaskanmu daripada bebanmu. 29 Ikutlah perintah-Ku dan terima ajaran-Ku,
keranaAku ini lemah lembutdanrendahhati,maka jiwamuakansejahtera. 30Perintah
yang Kuberi kepadamumudah diturut, dan beban yang Kuberi mudah dipikul.’
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12
Junjungan atas hari Sabat

1 Pada suatu hari Sabat, Isa berjalan melalui ladang gandum. Para pengikut-Nya
lapar lalu memetik danmemakan gandum. 2Apabila orang Farisi melihat perkara ini,
mereka berkata kepada Isa, ‘Lihatlah, pengikut-Mu melakukan sesuatu yang dilarang
pada hari Sabat!’

3 Isa menjawab, ‘Tidakkah kamu membaca apa yang dilakukan oleh Daud apabila
dia dan anak buahnya lapar? 4Daudmasuk ke dalam khemah Allah, lalu dia dan anak
buahnyamakan roti persembahan,meskipunperbuatan itudilarang iaituhanya imam
dibenarkan makan roti itu. 5 Tidakkah kamu baca dalam Taurat Musa betapa setiap
hari Sabat imamdi rumah ibadatmelanggar hukumhari Sabat? Namun,mereka tidak
disalahkan. 6 Aku berkata kepadamu: Di sini ada yang lebih besar daripada rumah
ibadat. 7Ada tersurat: “Akumenghendaki belas kasihan, bukan korban binatang.” Jika
kamubenar-benarmemahami ayat itu, tentulah tidak kamu salahkanorang yang tidak
bersalah; 8kerana Putera Insan adalah Junjungan atas hari Sabat.

9 Isa beredar dari situ lalu pergi ke sebuah saumaah. 10 Di situ ada seorang yang
lumpuh sebelah tangannya. Beberapa orang di sana cuba mencari salah Isa supaya
dapat mendakwa-Nya. Mereka bertanya kepada-Nya, ‘Tidakkah menyembuhkan
orang pada hari Sabat melanggar hukum?’

11 Isa menjawab, ‘Apakah yang akan kamu lakukan jika seorang daripadamu mem-
punyai seekor domba, dan pada hari Sabat domba itu terjatuh ke dalam lubang yang
dalam? Tentulah kamu berusaha menyelamatkannya. 12 Betapa lebih berharganya
manusia daripada domba? Oleh itu, berbuat baik pada hari Sabat tidak melanggar
hukum.’

13 Setelah itu, Isa berkata kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya itu, ‘Hu-
lurkanlah tanganmu.’ Orang itu punmenghulurkan tangannyayang lumpuh lalupulih
sama seperti tangan yang sebelahnya. 14Ketika itu orang Farisi beredar dari situ lalu
berpakat hendakmembunuh Isa.

Isa Hamba Allah
15 Apabila Isa mengetahui pakatan itu, Dia pun meninggalkan tempat itu. Ramai

orang mengikut-Nya dan ramai yang disembuhkan-Nya daripada pelbagai penyakit.
16 Dia berpesan kepada mereka supaya jangan memberitahu sesiapa tentang-Nya.
17Dengan demikian terjadilah firman Allahmelalui Nabi Yasyaya:

18 ‘Inilah hamba-Ku yang telah Kupilih,
Yang Kukasihi dan Kuredai

Roh-Ku akan Kuanugerahkan kepada-Nya,
dan keadilan-Ku akan
diisytiharkan-Nya
kepada semua bangsa.

19Dia tidak akan bertengkar ataumembentak,
ataupun bersuara lantang di jalan raya.

20Buluh yang halus terkulai tidak akan dipatahkan-Nya,
Pelita yangmalap tidak akan
dipadamkan-Nya,

Dia akan berjuang sehingga
tercapai keadilan,

21Bangsa-bangsa asing akan bersandar
harap kepada-Nya.’
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Isa dan Beelzebul
22Setelah itu seorang yang buta dan bisu kerana dirasuk roh iblis dibawa kepada Isa

lalu disembuhkan-Nya. 23Orang ramai di situ ketakjuban lalu bertanya sama sendiri,
‘Mungkinkah dia ini Anak Daud?’

24Apabila orang Farisi mendengar tentang itu, mereka menjawab, ‘Dia dapat meng-
halau roh-roh iblis kerana diberi kuasa oleh Beelzebul, ketua roh iblis.’

25 Isa mengetahui isi hati orang Farisi itu lalu berkata kepada mereka, ‘Negeri
yang berpecah kepada beberapa bahagian yang bermusuhan tidak akan wujud lama.
Bandar atau keluarga yang berpecah dan berlawan sesama sendiri akan hancur
lebur. 26 Begitu juga, andainya Iblis mengusir Iblis, dia akan berpecah belah, dan
bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? 27Kamuberkata Akumenghalau roh-roh
iblis kerana diberi kuasa oleh Beelzebul. Kalau begitu, siapa yang memberikan kuasa
menghalau roh-roh iblis kepada pengikut-pengikutmu? Oleh itumerekalah yang akan
menjadi hakimmu. 28Tetapi jika Akumenghalau roh-roh iblis dengan Roh Allah, maka
sesungguhnya kerajaan Allah sudahmula bertapak di kalanganmu.

29 ‘Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang gagah dan mer-
ampas harta bendanya sekiranya orang yang gagah itu tidak diikat terlebih dahulu?
Selepas itu, barulah dia dapat merompak rumahnya.

30 ‘Jika seseorang tidak berpihak kepada-Ku, ini bererti dia menentang-Ku. Jika
seseorang tidak mengumpulkan bersama-Ku, ini bererti dia mencerai-beraikan.
31 Ketahuilah: Orang yang berbuat dosa atau mengucapkan kata-kata kufur akan
diampuni, tetapi mereka yang mengkufuri Roh Suci tidak akan diampuni. 32 Orang
yang menentang Putera Insan dengan kata-katanya dapat diampuni, tetapi mereka
yangmenghina Roh Suci tidak dapat diampuni, baik di dunia mahupun di akhirat.

33 ‘Jika kamu ingin mendapat buah yang baik, kamu harus mempunyai pokok yang
baik. Jika pokok tidak baik, buahnya pun tidak baik. Baik tidaknya pokok diketahui
daripada buahnya. 34 Hai kamu yang seperti ular berbisa, bagaimana dapat kamu
tuturkan perkara yang baik sedangkan dirimu jahat? Orang mengucapkan apa yang
terkandung dalam hatinya. 35 Seorang yang baik menuturkan hal-hal baik kerana
hatinya penuh kebaikan. Seorang yang jahatmenuturkan hal-hal jahat kerana hatinya
penuh kejahatan. 36 Aku berkata kepadamu: Pada hari penghakiman, setiap orang
harus mempertanggungjawabkan setiap katanya yang tidak sewajarnya dituturkan.
37Kata-katamu sendiri akan dijadikan ukuran sama ada kamu bersalah atau tidak.’

Alamat Nabi Yunus
38Selepas itu beberapa orang guru Taurat dan orang Farisi berkata kepada Isa, ‘Tuan

Guru, kami inginmelihat suatu alamat mukjizat daripada-Mu.’
39 Tetapi Isa menjawab, ‘Manusia zaman durjana dan tidak setia ini ingin melihat

alamat mukjizat. Tetapi satu alamat pun tidak akan ditunjukkan kepadanya kecuali
alamat Nabi Yunus. 40 Sebagaimana Yunus tinggal tiga hari tiga malam di dalam perut
ikanbesar, begitu jugalahPutera Insanakan tinggal tiga hari tigamalamdi dalamperut
bumi. 41Pada hari akhir, penduduk Niniwe akan bangkit bersama kamu, orang zaman
ini. Mereka akanmenuduhmu, kerana apabila merekamendengar perkhabaran yang
disampaikan oleh Yunus, mereka telah bertaubat; sedangkan kamu tidak, pada hal
di hadapanmu sekarang ada yang lebih besar daripada Yunus. 42 Pada hari akhir,
Ratu Syeba dari Selatan akan bangkit bersama kamu, orang zaman ini. Ratu itu akan
menuduhmu, kerana dia telah datang dari hujung bumi untukmendengar ajaran Raja
Sulaimanyangbijaksana; sedangkankamu tidakmendengar ajarandaripadayangada
di hadapanmu sekarang dan yang lebih besar daripada Raja Sulaiman.

43 ‘Apabila roh durjana keluar daripada tubuh seseorang, roh itu akan menjelajahi
kawasan yang tandus untuk mencari tempat tinggal. Sekiranya tempat tinggal tidak
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ditemuinya, 44 roh itu akan berkata, “Aku akan pulang ke rumah yang telah kuting-
galkan.” Roh itupunpulangdanmendapati rumah itukosong, bersihdankemas. 45Roh
itu lalu pergi memanggil tujuh roh lain yang lebih durjana daripadanya. Semuanya
memasuki tubuhorang itudanmenetapdi situ. Akhirnyakeadaanorang itu lebih teruk
daripada dahulu. Inilah yang akan terjadi kepadamanusia durjana zaman ini.’

Isa dan sanak saudara-Nya
46 Sedang Isa berbicara dengan orang ramai, ibu dan saudara-saudara-Nya datang

berdiri di luar kerana hendak bercakap dengan Isa. 47 Seorang daripada orang ramai
itu memberitahu Isa, ‘Ibu dan saudara-saudara lelaki-Mu hendak bercakap dengan-
Mu.’

48 Tetapi Isa menjawab, ‘Siapakah ibu-Ku? Siapakah saudara-saudara lelaki-Ku?’
49 Dia menunjuk kepada para pengikut-Nya lalu berkata, ‘Inilah ibu-Ku dan saudara-
saudara lelaki-Ku. 50 Sesiapa yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga,
merekalah saudara lelaki, saudara perempuan dan ibu-Ku.’

13
Ibarat seorang penabur

1 Pada hari itu juga, Isa keluar dari rumah lalu duduk di tepi laut. 2 Sungguh ramai
orang datang berhimpun mendapatkan-Nya. Isa pun masuk ke dalam sebuah perahu
dan duduk di situ manakala orang ramai itu berdiri di pantai. 3 Isa berbicara kepada
mereka melalui ibarat: ‘Seorang penyemai benih telah pergi menabur. 4 Sebahagian
benih yang ditaburnya jatuh di tepi jalan lalu dimakan burung. 5 Sesetengahnya jatuh
di tempat-tempat berbatu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu segera bercambah
kerana tanahnya tidak dalam. 6 Tetapi apabila matahari naik, tunas-tunas itu kering
kepanasan, lantas layu kerana tidak berakar. 7 Ada pula yang jatuh di semak duri,
lalu tewas ditindas tumbuhan duri. 8Namun, ada yang jatuh di tanah yang subur dan
memberikan hasil: seratus kali ganda, enam puluh kali ganda, atau tiga puluh kali
ganda. 9 Sesiapa yang ada telinga, dengarlah!’

10 Para pengikut Isa datang bertanya kepada-Nya, ‘Mengapa Junjungan bercakap
kepadamerekamelalui ibarat?’

11 Isa menjawab, ‘Kamu telah diberi anugerah untuk mengetahui rahsia kerajaan
syurga, tetapi mereka tidak. 12 Sesiapa yang mempunyai sesuatu akan diberi lebih
banyak lagi, sehingga melimpah-limpah. Sebaliknya, sesiapa yang tidak mempunyai
sesuatu, sedikit yang ada padanya pun akan diambil. 13Aku bercakap kepada mereka
melalui ibarat:

‘ “Keranamerekamelihat tetapi tidak nampak,
merekamendengar tetapi tidakmengerti.”
14 ‘Keadaanmereka ini tepat seperti terdapat dalam nubuat Nabi Yasyaya:

‘ “Kamu terus mendengar tetapi tidakmengerti;
kamu akan terus melihat tetapi tidakmengetahui.
15Kerana hati umat ini telah buntu,

mereka pekakkan telinga,
dan pejamkanmata.

Kalau tidak demikian, mereka tentumelihat
denganmata,
mendengar dengan telinga,
danmengerti dengan hati,
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lalu berpaling kepada-Ku
dan Akumenyembuhkanmereka.”

16 ‘Tetapi berbahagialah matamu kerana melihat, dan telingamu kerana mendengar.
17 Sesungguhnya, Kukatakan kepadamu, ramai nabi dan orang yang benar berhasrat
melihat apa yang kamu lihat dan mendengar apa yang kamu dengar, tetapi hasrat
mereka tidak tercapai.

18 ‘Oleh itu dengarlahmaksud ibarat penyemai benih: 19Apabila seseorangmenden-
gar perkhabaran kerajaan Allah dan tidak memahaminya, akan datanglah si durjana
menyambar apa yang telah ditabur dalamhatinya. Orang inilah yangmenerima benih
di tepi jalan. 20Orang yangmenerimabenih di tempat-tempat berbatu pula bermaksud
orang yang mendengar perkhabaran itu dan terus menerimanya dengan sukacita.
21 Tetapi perkhabaran itu tidak berakar dalam dirinya, maka hanya tahan seketika.
Sebaik-baik dia menghadapi kesusahan atau penganiayaan kerana perkhabaran itu,
imannya pun luntur. 22 Orang yang menerima benih di semak duri ialah orang yang
mendengar perkhabaran itu, tetapi kerunsingan tentang hal-hal duniawi dan godaan
harta kekayaanmengasyikkannya lalu dia tidakdapatmenghasilkan apa-apa. 23Tetapi
orang yangmenerima benih di tanah subur ialah orang yangmendengar perkhabaran
itu danmemahaminya lalumenghasilkan seratus kali, enampuluh kali atau tiga puluh
kali ganda.’

Ibarat tentang lalang di antara gandum
24 Isa menceritakan satu ibarat lagi: ‘Kerajaan syurga ibarat orang menabur benih

yang baik di ladangnya. 25 Pada waktu malam apabila semua orang sedang tidur,
musuhnya datang menanam lalang di antara gandum itu. 26 Setelah gandum itu
membesar, lalang pun tumbuh juga.

27 ‘Hamba peladang berkata, “Tuan menabur benih yang baik, dari mana pula
datangnya lalang itu?”

28 ‘Jawab peladang itu, “Ini perbuatanmusuh.”
‘Hamba itu bertanya, “Adakah tuan hendak kamimencabut lalang itu?”
29 ‘ “Tidak,” jawab peladang itu, “takut tercabut gandum juga. 30 Biarkanlah lalang

tumbuh di antara gandum hingga sampai musimmenuai. Ketika itu aku akanmenyu-
ruh orang yang menuai nanti mencabut lalang dahulu, mengikat dan membakarnya.
Selepas itu barulah gandum dituai dan disimpan di dalam jelapang.” ’

Ibarat tentang biji sesawi dan ragi
31Seterusnya Isamengisahkan ibarat demikian: ‘Kerajaan syurga seperti sebutir biji

sesawi yang dibawa oleh seseorang untuk ditanam di ladangnya. 32 Biji sesawi itu
paling kecil di antara semua benih, tetapi apabila tumbuh, menjadi tumbuhan yang
lebih besar daripada semua tumbuhan lain sehingga menjadi sebatang pokok tempat
burungmembuat sarang.’

33Kemudian Isamenceritakan suatu ibarat lagi, ‘Kerajaan syurga seperti ini: Seorang
wanitamencampurkansedikit ragidengan tiga sukat tepungsehinggaadunan itunaik.’

34Demikianlah Isamengajar orang ramaimelalui ibarat. Tidak ada satu ajaran yang
disampaikan-Nya kepada mereka tanpa ibarat. 35Maka terjadilah apa yang dikatakan
oleh Nabi:
‘Aku akan bertutur kepadamereka

melalui ibarat,
Aku akanmenyampaikan

kepadamereka
hal-hal yang dirahsiakan sejak
dunia dicipta.’
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Ibarat tentang lalang diterangkan
36 Selepas itu Isa meninggalkan orang ramai lalu masuk ke rumah. Pengikut-

pengikut-Nya datang kepada-Nya lalu berkata, ‘Terangkanlah kepada kami maksud
ibarat lalang di antara gandum itu.’

37 Isa berkata, ‘Orang yangmenabur benih baik itu Putera Insan. 38Ladang itu dunia;
benih yang baik itu orang yang menjadi umat Allah manakala lalang ialah orang yang
menyebelahi si durjana. 39Musuh yang menanam lalang itu Iblis. Masa menuai ialah
hari akhir dan para penuai itu malaikat.

40 ‘Sebagaimana lalang dikumpulkan dan dibakar, demikianlah halnya akan terjadi
pada hari akhir. 41 Putera Insan akan memerintahkan malaikat-Nya mengumpulkan
semua di kalangan umat-Nya yang melakukan kejahatan dan yang menyebabkan
orang berdosa. 42Mereka akan dihumbankan ke dalam relau yang berapi-api, tempat
ratapan dan kertakan gigi. 43Orang yang benar akan bersinar laksanamatahari dalam
kerajaan Allah, Bapamereka. Jika kamumempunyai telinga, dengarlah!’

Ibarat tentang harta tersembunyi danmutiara
44 ‘Kerajaan syurga ibarat harta yang tersembunyi di dalam sebidang tanah. Sese-

orang telah menjumpainya lalu menyembunyikannya semula. Setelah itu dengan
penuh sukacita dia menjual segala yang dimilikinya lalu membeli tanah itu.

45 ‘Kerajaan syurga juga umpama seorang saudagar yang mencari mutiara yang
paling tinggi nilainya. 46Apabila dia menjumpai mutiara yang paling bernilai, dia pun
menjual semua yang dimilikinya lalu membeli mutiara itu.

Ibarat tentang pukat
47 ‘Kerajaan syurga juga seperti pukat yang dilabuhkan ke dalam laut lalu mendapat

aneka jenis ikan. 48 Setelah sarat dan ditarik ke darat, para nelayan memeriksanya,
lalu menyimpan yang baik dan membuang yang tidak baik. 49 Demikianlah yang
akan terjadi pada akhir zaman. Malaikat akan datang mengasingkan orang durjana
daripada orang yang benar. 50Orang durjana itu akan dihumbankan ke dalam relau
yang berapi-api, tempat ratapan dan kertakan gigi.

51 ‘Fahamkah kamu hal-hal ini?’ Isa bertanya kepada para pengikut-Nya.
‘Kami faham,’ jawabmereka.
52 Isa berkata, ‘Oleh itu setiap guru Taurat yang telah menerima ajaran tentang

kerajaan syurga adalah seperti ketua rumah yang mengeluarkan barang baru dan
barang lama simpanannya.’

Isa ditolak di Nasaret
53 Setelah itu, Isa pun beredar dari situ. 54Lalu dia pulang ke kampung halamannya.

Di situ Dia mengajar di saumaah. Orang yang mendengar-Nya hairan lalu bertanya,
‘Dari manakah dia mendapat kebijaksanaan begini? Dari manakah dia mendapat
kuasamelakukanmukjizat? 55Bukankahdiaanak tukangkayu? BukankahMaryamitu
ibunya, dan Yakobus, Yusuf, Simon serta Yudas itu saudaranya? 56Bukankah saudara-
saudara perempuannya ada bersama kita? Dari manakah dia mendapat semua ini?’
57Dengan demikianmerekamarah dengan-Nya.
Isa berkata kepada mereka, ‘Seorang Nabi dihormati kecuali di kampung halaman-

nya dan di kalangan kaum keluarganya sendiri.’
58 Isa tidak banyakmelakukanmukjizat di situ keranamereka tidak percaya.

14
Yahya dibunuh
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1 Pada masa itu Herodes, raja wilayah, mendengar tentang Isa. 2 Herodes berkata
kepada orang di bawahnya, ‘Ini tentu Yahya Pengimad. Dia telah bangkit daripada
kematian! Sebab itulah dia ada kuasamelakukanmukjizat.’

3 Sebelum itu Herodes telah memerintahkan supaya Yahya ditangkap, diikat dan
dipenjarakan, disebabkan Herodias, isteri saudaranya Filipus. 4 Yahya telah member-
itahu Herodes, ‘Tuan bersalah mengahwini Herodias’ 5 Herodes hendak membunuh
Yahya tetapi takut kerana rakyat menganggapnya seorang nabi.

6 Pada hari jadi Herodes, anak perempuan Herodias menari di hadapan majlis.
7Oleh sebab terlalu menikmati tarian itu, Herodes bersumpah akan memberikan apa
saja yang diminta oleh gadis itu. 8 Disuruh oleh ibunya, gadis itu memohon kepala
Yahya Pengimad di atas talam pada waktu itu juga. 9 Walaupun dengan berat hati,
Herodes terpaksa menunaikan permintaan itu kerana telah bersumpah di hadapan
majlisnya. 10 Herodes pun memerintahkan orang pergi memancung kepala Yahya
di penjara. 11 Kepala Yahya diletakkan di atas talam dan diberikan kepada gadis
itu. Gadis itu menyerahkan kepala Yahya kepada ibunya. 12 Selepas itu pengikut
Yahya datang mengambil jenazahnya dan mengebumikannya. Kemudian mereka
pergi memberitahu Isa tentangnya.

Isamemberi makan kepada lima ribu orang
13 Sebaik-baik mendengar tentang Yahya, Isa menaiki perahu dan pergi seorang diri

ke suatu tempat sunyi. Namun, orang ramai mendapat tahu lalu mengikut Isa melalui
jalan darat dari kota. 14 Setelah Isa turun dari perahu dan melihat mereka, hati-Nya
berasa kasihan lalu Dia menyembuhkan orang yang sakit di kalanganmereka.

15Apabilamenjelang petang, para pengikut Isamendapatkan-Nya lalu berkata, ‘Hari
sudah hampirmalam dan kawasan ini terpencil. Suruhlah orang yang ramai ini pergi,
supaya dapat membeli makanan di pekan.’

16Tetapi Isa menjawab, ‘Mereka tidak usah pergi. Berilahmerekamakan.’
17Kata para pengikut Isa, ‘Kita hanya ada lima buku roti dan dua ekor ikan.’
18 Isa berkata, ‘Bawalah makanan itu kepada-Ku.’ 19 Dia menyuruh orang ramai

itu duduk di atas rumput. Dia mengambil makanan itu dan menengadah ke langit
mengucap syukur kepada Allah. Kemudian Dia memecah-mecahkan roti itu dan
menghulurkannya kepada para pengikut-Nya supaya diberikan kepada orang ramai
itu. 20Setiap orangmakan sehingga kenyang dan lebihan yang dikumpulkan oleh para
pengikut Isa sebanyakduabelas bakul. 21 Jumlahyangmakankira-kira lima ribuorang
lelaki, belum dihitung wanita dan kanak-kanak.

Isa berjalan di atas air
22Setelah itu Isamenyuruhparapengikut-Nyamenaiki perahudanpergi ke seberang

dahulu sementaraDiamenyuruh orang ramai itu pulang. 23Setelahmenyuruhmereka
pulang, Isa naik ke bukit seorang diri lalu berdoa. Apabila hari sudah lewat petang,
Isa berada di situ seorang diri. 24 Ketika itu perahu yang dinaiki oleh para pengikut-
Nya sudah jauh ke tengah, terumbang-ambing kerana angin berhembus dari arah
bertentangan.

25Antara dinihari dan pagi, Isa berjalan di atas air menghampiri mereka. 26Apabila
merekamelihat-Nya berjalan di atas air, mereka ketakutan lalu menjerit, ‘Hantu!’

27 Isa segera berkata kepadamereka, ‘Tenanglah. Aku Isa. Jangan takut.’
28 Petrus berkata, ‘Junjungan, jika benar Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air

mendapatkan-Mu.’
29 ‘Marilah,’ sahut Isa.
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Petrus turun dari perahu dan mula berjalan di atas air ke arah Isa. 30 Tetapi
apabilamenyedari betapa kencangnya angin, Petrus berasa takut lalumula tenggelam.
‘Junjungan! Selamatkan aku!’ serunya.

31 Isa segeramenghulurkan tanganmemegangnya laluberkata, ‘Engkauyangkurang
percaya, mengapa engkau ragu?’

32 Kedua-dua mereka menaiki perahu dan angin pun tiada. 33 Selepas itu para
pengikut Isa yang di dalam perahu menyembah-Nya sambil berkata, ‘Sesungguhnya
Engkaulah Putera Allah!’

34 Mereka menyeberang ke Genesaret. 35 Orang di situ mengenal Isa lalu menye-
barkan berita kedatangan-Nya ke serata daerah itu. Ramailah dibawa orang sakit
kepada-Nya. 36Merekamerayu Isa supayamengizinkanorang sakitmenyentuhhujung
jubah-Nya. Dengan sentuhan itu sahaja punmereka sembuh.

15
Perintah Allah dan adat istiadat

1Setelah itu beberapa orang Farisi dan guruTaurat dari Baitulmaqdis datangmenda-
patkan Isa lalu bertanya, 2 ‘Mengapa pengikut-Mumelanggar adat nenekmoyang kita?
Mereka tidakmembasuh tangan sebelummakan!’

3 Isamenjawab, ‘Mengapa kamumembelakangi perintah Allah demimematuhi adat
istiadatmu? 4Allahberfirman, “Hormatilah ibubapamu”dan “Orang yangmencaci ibu
bapanya mesti dihukum mati.” 5 Sebaliknya kamu mengajar, “Jika seseorang berkata
kepada ibu bapanya, ‘Apa yang patut kugunakan untuk menolong ayah dan ibu, telah
kupersembahkan kepada Allah,’ 6 maka tidak perlulah orang itu menghormati ibu
bapanya. Demikianlah kamumenyatakan Firman Allah tidak berlaku atas sebab adat
istiadatmu.” 7Kamumunafik! Benarlah nubuat Nabi Yasyaya tentangmu:
8 “Allah berfirman: Bangsa ini
menghormati-Ku dengan kata-kata

tetapi hati mereka jauh daripada-Ku.
9 Sia-sialahmerekamenyembah-Ku,

sedangkan ajaran yangmereka ajarkan
ialah peraturanmanusia.” ’

10Kemudian Isamemanggil orang ramai itu laluberkatakepadamereka, ‘Dengardan
fahamlah! 11Apayangmasukkemulut seseorang tidakmenajiskannya, tetapi apayang
keluar dari mulutnya, itulah yangmenajiskannya.’

12 Selepas itu para pengikut Isa mendapatkan-Nya dan berkata, ‘Junjungan, tahukah
Engkau bahawa orang Farisi tersinggung dengan kata-kata-Mu?’

13 Isa menjawab, ‘Segala tanaman selain yang ditanam oleh Bapa-Ku di syurga akan
dicabut. 14 Janganhiraukan orang Farisi. Mereka itu orang buta yangmemimpin orang
buta. Apabila orang butamemimpin orang buta, kedua-duanyamasuk ke dalamparit.’

15Petrus berkata, ‘Terangkanlahmaksud ibarat tadi kepada kami.’
16 Isa berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Kamu masih tidak faham. 17 Tidakkah

kamu mengerti? Apa yang masuk ke dalam mulut seseorang turun ke perut lalu
keluar semula. 18 Sebaliknya, apa yang keluar dari mulut datang dari hati, dan
inilah yang menajiskan. 19 Dari hati timbul fikiran jahat yang mendorong seseorang
membunuh, berzina, berbuat cabul, mencuri, memberikan kesaksian palsu, dan
memfitnah. 20 Segala itulah yang menajiskan, bukan makan dengan tidak membasuh
tanganmengikut adat.’

Wanita Kanaan yang percaya
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21 Isa beredar dari situ, dan pergi ke kawasan berhampiran bandar Tirus dan Sidon.
22Seorangwanita Kanaan yang tinggal di situ datangmendapatkan Isa sambil berseru,
‘Wahai Tuan, Anak Daud! Kasihanilah aku! Anak perempuanku dirasuk roh iblis, dan
menderita!’

23 Isa diam tidak menjawab. Para pengikut-Nya memohon kepada-Nya, ‘Suruhlah
wanita itu pergi. Dia mengikut kita meraung-raung.’

24 Isa berkata kepadawanita itu, ‘Akudiutus khusus kepada orang Israel yang seperti
domba sesat.’

25Wanita itu mendekati Isa dan menyembah-Nya sambil berkata, ‘Tuan, tolonglah
aku.’

26 Isa menjawab, ‘Tidaklah wajar mengambil makanan anak-anak dan mencam-
pakkannya kepada anak-anak anjing.’

27 ‘Benar, Tuan,’ balaswanita itu, ‘tetapi anak-anak anjing punmakan sisa yang jatuh
dari meja tuannya.’

28 Oleh yang demikian Isa berkata kepadanya, ‘Kamu seorang wanita yang teguh
iman. Apa yang kamu inginkan itu akan berlaku.’ Serta-merta anak wanita itu pulih.

Isamenyembuhkan ramai orang
29 Isa beredar dari situ lalu berjalan menyusur pesisiran Laut Galilea. Setelah itu

Dia mendaki sebuah bukit dan duduk di situ. 30Ramailah yang datang mendapatkan-
Nya, membawa orang yang tempang, buta, lumpuh, bisu dan yang mengidap pelbagai
penyakit. Isa menyembuhkan mereka. 31Orang ramai tercengang melihat yang bisu
bercakap, yang cacat dipulihkan, yang tempang berjalan, dan yang buta melihat, lalu
merekamemuji Tuhan orang Israel.

Empat ribu orang diberi makan
32 Isa memanggil para pengikut-Nya lalu berkata, ‘Aku kasihan kepada orang ramai

ini. Sudah tiga hari mereka bersama-Ku; sekarang mereka kehabisan makanan. Aku
tidakmahumenyuruhmerekapulangdenganperutkosong, kalau-kalaupengsannanti
di tengah jalan.’

33 Para pengikut-Nya berkata, ‘Di manakah dapat kami cari makanan yang cukup
untuk orang seramai itu sedangkan kawasan ini terpencil?’

34 Isa bertanya, ‘Berapa banyak roti yang ada padamu?’
‘Tujuh buku,’ sahut mereka, ‘dan beberapa ekor ikan kecil.’
35 Isa menyuruh orang ramai itu duduk di atas tanah. 36Dia mengambil tujuh buku

roti dan ikan itu,mengucap syukur kepadaAllah lalumembahagikanmakanan itu dan
menghulurkannya kepada para pengikut-Nya untuk diberikan kepada orang ramai.
37 Setiap orang makan sehingga kenyang, malah lebihan makanan yang dikumpulkan
oleh para pengikut-Nya tujuh bakul. 38 Jumlah yang makan empat ribu orang lelaki;
belum dikira wanita dan kanak-kanak. 39 Setelah itu Isa menyuruh orang ramai itu
pulang, lalu Dia berperahu ke daerahMagadan.

16
Orang Farisi menduga Isa

1Beberapa orang Farisi dan Saduki datang kepada Isa. Untuk menduga Isa, mereka
meminta-Nyamelakukanmukjizat sebagai bukti Dia datang daripada Allah.

2 Isa menjawab, ‘Ketika matahari masuk, kamu berkata, “Cuaca baik, kerana lan-
git merah.” 3 Pada waktu pagi, kamu berkata, “Cuaca buruk nanti, kerana langit
merah mengancam.” Munafik! Kamu dapat meramalkan cuaca dengan melihat
alamat-alamat di langit, tetapi kamu tidak dapat memahami alamat-alamat zaman
ini. 4 Manusia zaman yang durjana dan derhaka ini ingin melihat alamat mukjizat.
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Tetapi satu alamat pun tidak akan ditunjukkannya kecuali alamat Nabi Yunus.’ Setelah
berkata demikian, Isa pun pergi dari situ.

5 Ketika para pengikut Isa berperahu ke seberang, mereka terlupa membawa roti.
6 Isa berkata kepadamereka, ‘Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki.’

7 Mereka mula berkata-kata sesama sendiri, ‘Dia berkata begitu kerana kita tidak
membawa roti.’

8 Isa tahu apa yang dikatakan olehmereka. Dia berkata, ‘Mengapa kamu persoalkan
hal tidak membawa roti? Tipis benar kepercayaanmu! 9 Belum fahamkah kamu?
Tidakkah kamu ingat bagaimana Aku membahagikan lima buku roti antara lima ribu
orang? Berapa bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? 10 Bagaimana pula
dengan tujuh buku roti yang Kubahagikan antara empat ribu orang? Berapa bakul
lebihan makanan yang kamu kumpulkan? 11Mengapa kamu tidak mengerti bahawa
Aku tidak bercakap tentang roti. Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki.’
12Barulah mereka faham bahawa maksud Isa bukannya ragi penaik roti tetapi ajaran
orang Farisi dan Saduki.

Pengakuan Petrus
13 Isa pergi ke daerah berhampiran kota Kaisarea Filipi. Dia bertanya kepada para

pengikut-Nya, ‘Menurut kata orang, siapakah Putera Insan ini?’
14Merekamenjawab, ‘AdayangberkataYahyaPengimad; adayangberkata Ilyas; ada

pula yang berkata Yeremia atau nabi lain.’
15 Isa bertanya, ‘Menurut kamu, siapakah Aku ini?’ 16 Simon Petrus menjawab,

‘Junjungan, Engkau ialah al-Masih, Putera Allah Yang Hidup.’
17 Isa berkata, ‘Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus! Yang memberitahumu

bukannya manusia tetapi Bapa-Ku di syurga. 18 Oleh itu ketahuilah engkau Petrus,
batu yang kukuh, dengan asas batu inilah akan Kubina jemaah-Ku. Maut pun tidak
dapat merobohkannya. 19 Aku akan memberikan kunci kerajaan syurga kepadamu.
Apa yang kauikat di dunia akan diikat juga di syurga. Apa yang kauuraikan di dunia
akan diuraikan juga di syurga.’ 20 Selepas itu Isa berpesan kepada para pengikut-Nya
supaya janganmemberitahu sesiapa bahawa Dia al-Masih.

Isamemberitahu tentang kematian-Nya
21 Sejak itu, Isa mula berkata terus-terang kepada para pengikut-Nya bahawa Dia

harus pergi ke Baitulmaqdis dan menanggung banyak penderitaan yang disebabkan
oleh pemimpin masyarakat, ketua imam, dan guru Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi
pada hari ketiga akan dibangkitkan semula.

22 Petrus menarik Isa ke tepi lalu menegur-Nya, ‘Junjungan, semoga Allah jauhi
semua itu daripada-Mu! Semua itu tidak boleh berlaku kepada-Mu, Junjungan!’

23 Isa berpaling sambil berkata kepada Petrus, ‘Pergilah dari sini, Iblis! Engkau
menyakitkan hati-Ku kerana fikiranmu itu fikiranmanusia, bukan fikiran Allah!’

24Kemudian Isa berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Jika sesiapa inginmengikut-Ku,
lupakan kepentingan diri, pikul salib dan ikut Aku. 25 Sesiapa yang mempertahankan
hidupnya akan kehilangan hidup, dan sesiapa yang mengorbankan hidupnya kerana-
Ku akan memperoleh hidup. 26Apalah gunanya jika seseorang memperolehi seluruh
dunia tetapi kehilangan hidupnya? Apakah yang dapat diberinya sebagai ganti untuk
hidup itu? 27Sudah hampirwaktunya Putera Insan datang bersamaparamalaikat-Nya
dengan kemuliaan Bapa-Nya. Pada masa itu Dia akan memberi balasan kepada setiap
orang menurut perbuatannya. 28 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, beberapa
orang di sini tidak akan menemui maut sebelummelihat Putera Insan datang sebagai
Raja.’
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17
Isa dimuliakan di atas gunung

1Enam hari selepas itu, Isa membawa Petrus, Yakobus dan Yahya, saudara Yakobus,
pergi bersunyi di atas sebuah gunung yang tinggi. 2Apabila mereka memandang Isa,
mereka mendapati-Nya berubah: Wajah-Nya bersinar seperti matahari dan pakaian-
Nyaputihberkilau-kilauan. 3Merekamelihat pula Ilyas danMusaberkata-katadengan
Isa.

4Petrus berkata kepada Isa, ‘Junjungan, sungguh baik bagi kita berada di sini. Kalau
Junjungan mahu, biar kudirikan tiga buah khemah suci; satu untuk Junjungan, satu
untukMusa, dan satu lagi untuk Ilyas.’

5 Sedang Petrus berkata-kata, segumpal awan yang bersinar-sinar meliputi mereka.
Dari awan itu kedengaran suara berkata, ‘Inilah Putera-Ku yang Kukasihi dan dengan-
Nya Aku berkenan. Dengarlah kata-Nya!’

6 Mendengar suara itu, para pengikut Isa ketakutan lalu meniarap di tanah. 7 Isa
datang menyentuh mereka sambil berkata, ‘Bangunlah. Jangan takut.’ 8 Apabila
merekamemandang keliling, tiada siapapun kelihatan kecuali Isa.

9Mereka turun dari atas gunung itu. Isa mengeluarkan perintah, ‘Jangan beritahu
sesiapapun apa yang telah kamu lihat, selagi Putera Insan belum dibangkitkan dari-
pada kematian.’

10 Para pengikut Isa bertanya kepada-Nya, ‘Mengapakah guru Taurat berkata Ilyas
mesti datang dulu?’

11 Isa menjawab, ‘Memang benar Ilyas mesti datang dulu untuk menyediakan se-
muanya. 12Tetapi sesungguhnyaAku berkata kepadamu, Ilyas sudahpun datang tetapi
orang tidak mengenalnya. Mereka berbuat sesuka hati kepadanya. Begitulah mereka
akan lakukan kepada Putera Insan.’ 13 Ketika itu barulah para pengikut Isa faham
bahawa yang dimaksudkan-Nya ialah Yahya Pengimad.

Anak lelaki yang kerasukan roh iblis disembuhkan
14 Setelah Isa dan ketiga-tiga orang pengikut-Nya itu kembali kepada orang ramai,

seorang lelaki datangberlutut di hadapan-Nya. 15Lelaki itu berkata, ‘Tuan, kasihanilah
anakku! Dia mengidap sakit gila babi dan penyakitnya sungguh teruk. Seringkali
dia terjatuh ke dalam air atau api. 16 Aku sudahpun membawanya kepada pengikut-
pengikut-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya.’

17 Isamenjawab, ‘Hai angkatanyang tidakpercayadan sesat ini. Berapa lama lagikah
Akumesti adabersamamu? Berapa lama lagikahAkumestibersabardenganmu? Bawa
anak itu ke sini!’ 18 Isa mengherdik roh iblis itu. Roh iblis itu pun keluar dari anak itu
lalu dia sembuh serta-merta.

19 Para pengikut Isa mendapatkan-Nya dan bertanya ketika tiada orang lain di situ,
‘Mengapakah kami tidak dapat menghalau roh iblis itu?’

20 Isa menjawab, ‘Kerana kamu tidak beriman. Sekiranya kamu mempunyai iman
sebesarbiji sawi, kamudapatberkatakepadabukit, “Beralihlahke situ!” makabukit itu
akan beralih. Kamudapatmelakukan apa saja. 21 Jenis ini hanya dapat dihalau dengan
berdoa dan berpuasa.’

22 Ketika semua pengikut Isa berhimpun di Galilea, Isa berkata kepada mereka,
‘Putera Insan akan diserahkan kepada manusia. 23 Mereka akan membunuh-Nya,
tetapi Dia akan dibangkitkan semula pada hari ketiga.’ Mendengar kata-kata itu, para
pengikut Isa berdukacita.

Membayar cukai
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24 Apabila Isa dan para pengikut-Nya sampai di Kapernaum, pemungut-pemungut
cukai rumah ibadat datang kepada Petrus lalu bertanya, ‘Adakah gurumu membayar
cukai rumah ibadat?’

25Petrus menjawab, ‘Tentu sekali.’
Sebaik-baik Petrus masuk ke rumah, sebelum dia dapat berkata apa-apa, Isa

bertanya, ‘Simon, bagaimana pandanganmu, daripada siapakah raja-raja dunia ini
memungut cukai, daripada anak-anakmereka atau orang lain?’

26 ‘Orang lain,’ jawab Petrus.
‘Kalau begitu,’ kata Isa, ‘anak-anak tidak perlu membayar. 27 Tetapi usahlah kita

singgung perasaan orang. Pergilah memancing di laut. Ambillah ikan pertama yang
kautangkap, dan bukalah mulutnya. Engkau akan mendapati sekeping duit syiling
sebesar empat dirham. Ambillah duit itu dan berikan kepada mereka, untuk-Ku dan
untukmu.’

18
Yang terbesar di dalam kerajaan syurga

1 Pada ketika itu para pengikut Isa datang bertanya kepada-Nya, ‘Siapakah yang
dianggap terbesar antara orang di dalam kerajaan syurga nanti?’

2 Isa memanggil seorang kanak-kanak, disuruh-Nya berdiri di hadapan mereka
semua. 3 Isa pun berkata: ‘Ketahuilah! Kecuali kamu bersikap seperti kanak-kanak,
kamu tidak akanmemasuki kerajaan syurga. 4Oleh itu, orang yang dianggap terbesar
dalam kerajaan syurga ialah yangmerendah diri dan bersikap seperti kanak-kanak.

5 ‘Sesiapa yangmeraikan kanak-kanak begini kerana Aku, ertinya diameraikan Aku.
6Sesiapa yangmenyebabkan seorangpengikut-Kuyang kecil inimelakukandosa, lebih
baiklah jika batu kisaran diikatkan ke lehernya dan dia ditenggelamkan dalam laut
yang dalam.

7 ‘Malanglah dunia yang penuh dengan perkara-perkara yang menyebabkan orang
berdosa! Memang dosa tetap berlaku, tetapi malanglah orang yangmenyebabkannya!
8 Sekiranya tangan atau kakimu menyebabkan kamu berdosa, potong dan buanglah
tangan atau kaki itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah tangan atau kaki tetapi
menikmati hidup kekal, daripada kamu mempunyai dua tangan dan dua kaki tetapi
dihumbankan ke dalamapi neraka. 9Sekiranyamatamumenyebabkan kamuberdosa,
cungkil dan buanglah mata itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah mata tetapi
menikmati hidupkekal, daripadakamumemiliki duamata tetapi dilontarkankedalam
api neraka.

Ibarat tentang domba yang hilang
10 ‘Hati-hatilah, jangan hinakan seorang daripada pengikut-Ku yang kecil ini. Ke-

tahuilah, malaikat-malaikat mereka sentiasa berada di hadirat Bapa-Ku di syurga.
11Putera Insan datang untukmenyelamatkan orang yang sesat.

12 ‘Bagaimana pandanganmu? Jika seseorang mempunyai seratus ekor domba dan
seekor daripadanya sesat, apa yang akan dilakukannya? Tentulah dia meninggalkan
sembilan puluh sembilan ekor domba yang sedang merumput di bukit dan pergi
mencari domba yang sesat itu. 13 Sesungguhnya, apabila dia menjumpainya, domba
yang seekor itu lebih menggembirakannya daripada sembilan puluh sembilan ekor
yang lain itu. 14 Demikianlah juga Bapamu yang di syurga, tidak mahu seorang pun
pengikut-Ku yang kecil ini sesat.

Saudaramu yang berdosa terhadapmu
15 ‘Jika saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah mendapatkannya dan tunjukkan

kesalahannya. Lakukan diam-diam, antara kamu berdua sahaja. Sekiranya dia mahu



Matius 18:16 28 Matius 19:5

mendengar katamu, ertinya kamu berjaya mendapat kembali saudaramu. 16 Jika
tidak, bawalah seorang dua bersamamu; kerana telah tersurat, “Setiap tuduhan harus
disokong dengan kesaksian dua atau tiga orang saksi.” 17 Sekiranya dia enggan
menerima nasihat mereka, maklumkan hal itu kepada jemaah. Jika nasihat jemaah
pun tidak diterimanya, anggaplah dia seperti orang yang tidak mengenal Allah atau
pemungut cukai.

18 ‘Sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia akan diikat di syurga, dan apa yang
kamu uraikan di dunia akan diuraikan juga di syurga.

19 ‘Ketahuilah juga, setiap kali dua orang daripadamu di dunia ini bersetuju untuk
memohon sesuatu daripada-Ku, permohonan itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di
syurga; 20 kerana apabila dua atau tiga orang berhimpun kerana-Ku, Aku ada di situ
bersamamereka.’

Ibarat tentang pengampunan
21Petrus datangmendapatkan Isa lalu bertanya, ‘Junjungan, jika saudaraku berdosa

terhadapku, berapa kalikah harus kuampuni dia? Sehingga tujuh kali?’
22 Isa menjawab, ‘Bukan tujuh kali. Tujuh puluh kali tujuh kali.’
23 ‘Kerana kerajaan syurga seperti berikut: Seorang raja hendakmenyelesaikan kira-

kira dengan para hambanya. 24 Salah seorang hambanya yang berhutang sebanyak
lima puluh juta keping wang perak dibawa mengadapnya. 25Hamba itu tidak dapat
menjelaskan hutangnya. Oleh itu, raja memerintahkan supaya hamba itu dijual
bersama anak isteri dan harta bendanya untukmembayar hutang itu.

26 ‘Hamba itu menyembah dan merayu, “Bersabarlah denganku. Aku akan menje-
laskan hutang itu.” 27 Raja itu berasa kasihan kepadanya lalu menghapuskan segala
hutangnya danmembebaskannya.

28 ‘Tetapi ketika hamba itu keluar, dia menemui seorang hamba lain yang berhutang
seratus keping wang perak kepadanya. Dia menangkap dan hendak mencekik rakan-
nya itu sambil berkata, “Bayar semua hutangmu.”

29 ‘Rakannya itu menyembah dan merayu, “Bersabarlah denganku. Aku akan
menjelaskan hutangku.”

30 ‘Tetapi hamba itu tidak mempedulikan rayuan rakannya. Malah dia memerin-
tahkan supaya rakannya dipenjarakan sehingga menjelaskan hutangnya. 31Hamba-
hamba lain dukacita melihatnya lalu mengadukan hal itu kepada raja.

32 ‘Raja pun memanggil hamba yang tidak berhati perut itu lalu berkata, “Sungguh
kejamperbuatanmu! Aku telahmenghapuskansegalahutangmukeranakamumerayu
supaya aku mengampunimu. 33 Bukankah sepatutnya kamu mengasihani rakanmu
sebagaimana aku mengasihanimu?” 34 Dengan murkanya raja menitahkan supaya
hambayang tidakberperikemanusiaan itudipenjarakandandihukumsehinggasemua
hutangnya dibayar.

35 ‘BegitulahBapa-Ku yang di syurga akanmemperlakukan setiap orang daripadamu
yang tidakmengampuni saudaranya dengan ikhlas.’

19
Perceraian

1 Selepas Isa selesai berkata tentang hal-hal itu, Dia beredar dari Galilea pergi ke
Yudea di seberang Sungai Yordan. 2 Ramai orang mengikut-Nya dan Dia menyem-
buhkan orang sakit di situ.

3BeberapaorangFarisi datanguntukmenduga Isa. Merekabertanya, ‘AdakahTaurat
kita membenarkan seorang lelaki menceraikan isterinya dengan apa sebab jua?’

4 Isamenjawab, ‘Tidakkah kamu baca ayat Kitab Suci yangmenyatakan betapa pada
mulanya Allah menjadikan lelaki dan perempuan? 5 Setelah itu Allah berfirman,
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“Itulah maka seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan isterinya
lalumereka berduamenjadi satu.” 6Makamereka bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang
telah disatukan oleh Allah janganlahmanusia pisahkan.’

7Kata orang Farisi itu, ‘Kalau begitu, mengapakah Musa memberikan hukummem-
benarkan seseorang lelaki menceraikan isterinya denganmenulis surat cerai?’

8 Isamenjawab, ‘Musamembenarkan kamumenceraikan isteri kerana kamu terlalu
sukar diajar. Tetapi pada mulanya bukanlah begitu. 9 Sesungguhnya jika seseorang
lelaki menceraikan isterinya, kecuali kerana isterinya melakukan pencabulan, dan
lelaki itu berkahwin pula dengan perempuan lain, dia berzina.’

10Para pengikut Isa berkata, ‘Kalau begitulah hidup suami isteri, lebih baiklah tidak
berkahwin langsung.’

11 Isamenjawab, ‘Tidak semua orang dapatmenerima ajaran ini, hanyamereka yang
dikurniai keupayaan untuk menerimanya. 12 Ada beberapa sebabnya seseorang itu
tidak berkahwin. Ada yang dilahirkan begitu, ada yang dibuat orang begitu, dan ada
pula yang membuat dirinya begitu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Biarlah
ajaran ini diterima oleh yangmampumenerimanya.’

Isamemberkati kanak-kanak
13 Beberapa orang membawa kanak-kanak supaya diberkati oleh Isa dengan mele-

takkan tangan-Nya ke atas mereka serta mendoakanmereka. Tetapi para pengikut Isa
memarahi orang yangmembawa kanak-kanak itu.

14 Isa berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Biarlah kanak-kanak itu datang kepada-
Ku, jangan larang mereka, kerana orang seperti inilah yang masuk ke dalam kerajaan
syurga.’ 15 Isa meletakkan tangan-Nya ke atas kanak-kanak itu dan memberkati
mereka. Kemudian Dia beredar dari situ.

Orangmuda yang kaya
16 Pada suatu hari seorang pemuda datang berjumpa Isa lalu bertanya, ‘Tuan Guru,

apakah perbuatan baik yang harus aku lakukan untukmendapat kehidupan kekal?’
17 Isamenjawab, ‘Mengapakamubertanyakepada-Kuapayangbaik? HanyaadaSatu

yang baik. Sekiranya kamu inginmasuk ke dalam hidup, patuhilah hukum-Nya.’
18Pemuda itu bertanya, ‘Hukum yangmana?’
Isa menjawab, ‘ “Jangan membunuh; jangan berzina; jangan mencuri; jangan

berikan kesaksian palsu; 19hormati ibu bapamu; kasihi sesamamanusia sebagaimana
kamumengasihi diri sendiri.” ’

20 ‘Semua hukum ini telah kupatuhi,’ kata pemuda itu. ‘Adakah lagi yang harus
kulakukan?’

21 Isa menjawab, ‘Jika kamu ingin menjadi sempurna, jualkanlah segala harta ben-
damu dan sedekahkan wang itu kepada orang miskin. Kamu akan mendapat harta di
syurga. Setelah itu, ikutlah Aku.’

22 Apabila mendengar jawapan Isa, pemuda itu beredar dari situ dengan dukacita,
kerana dia seorang yang kaya-raya.

23 Isa punberkata kepadaparapengikut-Nya, ‘Sesungguhnya, sukar sekali bagi orang
kaya memasuki kerajaan syurga. 24Aku berkata kepadamu, lebih mudah bagi seekor
unta memasuki lubang jarum daripada seorang kayamemasuki kerajaan Allah.’

25 Para pengikut Isa hairan mendengar kata-kata itu lalu bertanya, ‘Kalau begitu,
siapakah yang dapat diselamatkan?’

26 Sambil memandang mereka Isa menjawab, ‘Hal itu mustahil bagi manusia, tetapi
bagi Allah tidak ada satu pun yangmustahil.’

Upahmengikut Isa
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27 Petrus berkata, ‘Kami telah meninggalkan segala-galanya dan mengikut-Mu.
Apakah yang akan kami terima?’

28 Isa berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, ketika Putera
Insan duduk di atas takhta-Nya yang mulia dalam kerajaan Allah, kamu pengikut-Ku
juga akan bertakhta menghakimi dua belas suku Israel. 29 Setiap orang yang telah
meninggalkan rumah, atau saudara lelaki, saudara perempuan, ibu bapa, anak-anak,
atau ladang kerana Aku, akan menerima seratus kali ganda apa yang ditinggalkannya
dan akan memperoleh hidup kekal. 30 Tetapi ramai orang yang sekarang terdahulu
akanmenjadi terakhir, dan yang sekarang terakhir akanmenjadi yang terdahulu.

20
Ibarat tentang pekerja di ladang anggur

1 ‘Kerajaan syurga seperti ibarat ini. Seorang tuan punya ladang anggur keluar pada
awal pagi untuk mengupah orang bekerja di ladangnya. 2 Dia bersetuju membayar
upah yang biasa dibayar untuk bekerja sehari iaitu sekeping wang perak. Dia pun
menyuruhmereka pergi ke ladang.

3 ‘Pada pukul sembilan pagi, tuan punya ladang itu keluar lagi lalumelihat beberapa
orang lain berdiri-diri tanpa berbuat apa-apa di pasar. 4Dia berkata kepada mereka,
“Pergilah bekerja di ladang anggurku. Aku akanmemberimu upah yang berpatutan.” ’
5Mereka pun pergi.

‘Pada pukul dua belas tengah hari dan pada pukul tiga petang, begitu jugalah yang
terjadi. 6Pada kira-kira pukul lima petang dia pergi lagi ke pasar danmelihat beberapa
orang berdiri-diri tidak berbuat apa-apa. Dia menanya mereka, “Mengapa kamu
membuangmasa tidakmembuat apa-apa kerja?”

7 ‘Merekamenjawab, “Tiada siapamengupah kami bekerja.”
‘Kalau begitu, pergilah bekerja di ladang anggurku,’ kata tuan punya ladang itu.
8 ‘Setelah hari petang, tuan punya ladang anggur itu berkata kepada ketua pekerja,

“Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah masing-masing, mulai daripada
pekerja yang datang terakhir hingga kepada pekerja yang datang awal sekali.”

9 ‘Mereka yang bekerja dari pukul lima petang menerima sekeping wang perak seo-
rang. 10Oleh itu mereka yang bekerja sejak pagi menjangka akan menerima bayaran
yang lebih, tetapi mereka punmendapat sekeping wang perak seorang. 11Mereka pun
mulalah bersungut kepada tuan punya ladang itu. 12Mereka berkata, “Pekerja-pekerja
yang bermula pada pukul lima itu cuma bekerja sejam sedangkan kami sehari suntuk
dalam panasmatahari. Tetapi tuanmembayar kami danmereka sama saja!”

13 ‘Tuan punya ladang itu menjawab kepada seorang daripada mereka, “Dengarlah,
kawan, aku tidak menipumu. Bukankah kamu telah bersetuju bekerja dengan upah
sekeping wang perak sehari? 14 Ambillah upahmu dan pulanglah. Aku memang
hendakmemberi pekerja yangdatang terakhir ituupahyang sama. 15Bukankahhakku
berbuat sesukahatidenganwangkusendiri? Mengapakahkamubusukhati keranaaku
bermurah hati?” ’

16 Isa berkata lagi, ‘Begitulah, orang yang terakhir akanmenjadi yang terdahulu, dan
orang terdahulu akanmenjadi yang terakhir.’

Isamemberitahu tentang kematian-Nya
17 Ketika Isa sedang dalam perjalanan ke Baitulmaqdis, Dia mengajak kedua belas

orang pengikut-Nya ke tepi dan berkata hanya kepada mereka: 18 ‘Dengarlah, kita
sekarang ke Baitulmaqdis. Di sana Putera Insan akan dikhianati dan diserahkan
kepada ketua imam dan guru Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati
kepada-Nya. 19Kemudian mereka akan menyerahkan-Nya kepada bangsa yang tidak
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mengenal Allah. Dia akan diejek, disebat dan disalib oleh mereka. Tetapi pada hari
ketiga Dia akan dibangkitkan semula.’

Permintaan seorang ibu
20 Setelah itu, isteri Zebedeus datang mendapatkan Isa dengan kedua-dua orang

anaknya. Dia bersujud di hadapan Isa danmemohon sesuatu.
21 ‘Apakah permintaanmu?’ tanya Isa.
Ibu itu menjawab, ‘Junjungan berjanjilah bahawa apabila Engkau menjadi raja,

kedua-dua orang anakku itu akan duduk di kiri kanan-Mu.’
22 Isa berkata kepada kedua-dua orang anak lelaki ibu itu, ‘Kamu tidak tahu apa

yang kamu minta itu. Sanggupkah kamu minum dari cawan penderitaan yang akan
Kuminum?’

‘Sanggup,’ jawabmereka.
23 Isa berkata kepada mereka, ‘Memang kamu akan minum dari cawan-Ku dan

diimadkan secara Aku diimadkan. Tetapi Aku tidak berhak menentukan siapa yang
akan duduk di kiri kanan-Ku kerana tempat itu milik mereka yang telah ditentukan
oleh Bapa-Ku.’

24 Apabila sepuluh pengikut Isa yang lain mendengar perkara itu, mereka marah
kepada dua saudara itu. 25 Oleh yang demikian, Isa memanggil mereka semua
lalu berkata, ‘Kamu tahu bahawa di kalangan bangsa yang tidak mengenal Allah,
orang yang berkuasa menindas rakyat, dan pegawai besar mereka mempunyai kuasa
terhadap mereka. 26 Tetapi di kalanganmu bukan begitu. Sebaliknya, jika seorang
daripadamu ingin menjadi orang besar, dia mestilah melayan yang lain. 27 Sekiranya
seorang daripadamu hendak menjadi orang yang pertama, dia haruslah menjadi
hamba kepada orang lain. 28 Demikianlah Putera Insan: Dia datang bukan untuk
dilayan, tetapi untukmelayan, sertamenyerahkan nyawa-Nya untukmenjadi tebusan
bagi umat manusia.’

Isamenyembuhkan dua orang buta
29 Isa meninggalkan Yerikho bersama para pengikut-Nya. Ramai orang mengikut

mereka. 30Dua orang buta yang duduk di tepi jalanmendengar bahawa Isa lalu di situ
lalu berseru, ‘Wahai Junjungan, Anak Daud, kasihanilah kami!’

31 Orang ramai memarahi mereka dan menyuruh mereka diam. Tetapi mereka
berseru lebih lantang lagi, ‘Wahai Junjungan, Anak Daud, kasihanilah kami!’

32 Isa berhenti lalu memanggil mereka dan bertanya, ‘Apakah yang kamu mahu
Kulakukan untukmu?’

33Merekamenjawab, ‘Junjungan, kami inginmelihat!’
34 Isamengasihanimereka. Diamenyentuhmereka, dan dengan serta-mertamereka

dapat melihat, lalu mereka punmengikut-Nya.

21
Ketibaan Isa di Baitulmaqdis

1 Ketika hampir mendekati Baitulmaqdis, Isa dan para pengikut-Nya sampai di
Baitfagi, sebuah pekan di Bukit Zaitun. Kemudian Isa menyuruh dua orang pengikut-
Nya pergi ke situ terlebih dahulu. 2 Dia berkata, ‘Pergilah ke pekan yang di hadapan
itu. Apabila kamu memasukinya, kamu akan melihat seekor keldai tertambat, serta
anaknya. Lepaskan keldai itu dan bawa kedua-duanya kepada-Ku. 3 Sekiranya ada
orang berkata apa-apa, katakan kepadanya, “Junjungan memerlukannya.” Dia akan
terus membenarkan kedua-dua keldai itu dibawa pergi.’

4Dengan demikian berlakulah apa yang dikatakan oleh nabi:
5 ‘Katakanlah kepada puteri Sion,
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“Rajamu datang kepadamu
dengan rendah hati, menunggang
seekor keldai,
seekor anak keldai yangmuda.” ’

6 Kedua-dua orang pengikut Isa itu pun pergi menjalankan segala yang disuruh-Nya.
7 Mereka membawa kedua-dua ekor keldai itu. Setelah mengalas belakang keldai
itu dengan jubah mereka, mereka mendudukkan Isa ke atasnya. 8 Ramai orang
membentangkan jubah di atas jalan manakala yang lain memotong ranting-ranting
pokok dan menyelerakkannya di jalan. 9Orang ramai yang berjalan di hadapan dan
di belakang Isa berseru-seru,

‘Hosana bagi Anak Daud!’

‘Diberkatilah Dia yang datang dengan
nama Tuhan!’

‘Hosana di tempat yangmaha tinggi!’
10ApabilaDiamasukkeBaitulmaqdis, seisi kota itukagumlalubertanya, ‘Siapakah ini?’

11Orang ramai itu berkata, ‘Inilah Isa, nabi dari Nasaret di Galilea.’
12 Setelah itu Isa masuk ke rumah ibadat dan mengusir semua orang yang berjual-

beli di situ. Dia menterbalikkan meja pengurup wang dan tempat duduk orang yang
menjual merpati. 13 Dia berkata kepada mereka, ‘Telah tersurat, “Rumah-Ku akan
dipanggil rumah doa, tetapi kamu telahmenjadikannya sarang pencuri.” ’

14 Selepas itu orang yang buta dan yang tempang datang mendapatkan Isa di rumah
ibadat, lalu Dia menyembuhkan mereka. 15 Tetapi apabila ketua imam dan guru
Taurat melihat segala mukjizat yang dilakukan-Nya, dan kanak-kanak berseru di
dalam rumah ibadat, ‘Hosana bagi Anak Daud!’ mereka berasamarah.

16Mereka berkata kepada Isa, ‘Kamu dengarkah apa yangmereka katakan?’
Isa menjawab, ‘Ya, belum pernahkah kamu baca,

“Dari mulut kanak-kanak dan bayi yang sedangmenyusu,
Engkau telahmenyediakan puji-pujian.” ’

17Kemudian Dia meninggalkan mereka dan keluar dari kota itu lalu pergi ke Baitani.
Dia menginap di situ.

Pokok ara yang tidak berbuah
18 Pada pagi esoknya, ketika Dia pergi semula ke kota Baitulmaqdis, Dia berasa

lapar. 19Dia melihat sebatang pokok ara di tepi jalan. Apabila Dia mendekatinya dan
mendapati pokok ituhanyaberdaun tidakberbuah, Diaberkata kepadanya, ‘Janganlah
berbuah lagi selama-lamanya.’ Serta-merta pokok itu layu danmati.

20Apabila dilihat oleh para pengikut-Nya, mereka hairan dan bertanya, ‘Bagaimana
pokok ara itu boleh layu danmati serta-merta?’

21 Isa menjawab, ‘Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika kamu beriman tanpa
ragu, kamu dapat melakukan begitu juga kepada pokok ara itu, malah kamu boleh
berkata kepada gunung ini, “Beralihlah dan terhumbanlah ke dalam laut,” lalu hal itu
akan terjadi. 22 Apa sahaja yang kamu minta dalam doa dengan iman, akan kamu
terima.’

Kuasa Isa dicabar
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23 Apabila Isa masuk ke rumah ibadat, ketua imam dan tua-tua datang kepada-Nya
ketika Dia sedang mengajar, ‘Dengan kuasa apakah kamu melakukan semua ini? Dan
siapakah yangmemberimu kuasa itu?’

24 Isa menjawab, ‘Aku juga akan bertanya sesuatu kepadamu. Jika kamu
memberitahu-Ku, Aku akanmenyatakankepadamudengankuasa apaAkumelakukan
segala ini: 25Pengimadan Yahya dari manakah asalnya? Daripada Allah atau daripada
manusia?’
Mereka pun berbincang sama sendiri, ‘Kalau kita kata, “Daripada Allah,” dia akan

berkata, “Kalau begitu, mengapa kamu tidak mempercayainya?” 26 Tetapi kalau kita
kata, “Daripada manusia,” takut orang ramai marah, kerana mereka menganggap
Yahya seorang nabi.’

27Oleh itu merekamenjawab, ‘Kami tidak tahu.’
Isa berkata kepadamereka, ‘Aku pun tidak akanmemberitahumu dengan kuasa apa

Aku lakukan semua ini.

Ibarat tentang dua orang anak
28 ‘Tetapi bagaimana pandanganmu? Seorang ada dua orang anak lelaki. Dia

mendapatkan yang sulung dan berkata, “Anakku, pergilah bekerja hari ini di ladang
anggurku.”

29 ‘Anak itu menjawab, “Aku tidak mahu,” tetapi kemudian dia menyesal lalu pergi
bekerja di ladang bapanya.

30 ‘Ayah itu pergi pula mendapatkan anaknya yang kedua dengan kata-kata yang
sama. Anak itu menjawab, “Baiklah, aku pergi, ayah,” tetapi dia tidak pergi.

31 ‘Antara dua itu, yangmanamelakukan kehendak bapanya?’
Merekamenjawab, ‘Yang sulung.’
Isa berkata kepadamereka, ‘Sesungguhnya, akuberkata kepadamu, pemungut cukai

dan pelacur akan memasuki kerajaan Allah terlebih dahulu daripadamu. 32 Yahya
datang kepadamu untuk menunjukkan jalan yang benar tetapi kamu tidak percaya
kepadanya; manakala pemungut cukai dan pelacur percaya kepadanya. Setelah kamu
melihat hal ini pun, hatimu tidakmenjadi lembut dan percaya kepadanya.

Ibarat tentang penyewa ladang
33 ‘Dengarlah satu ibarat lagi: Seorang tuan punya tanah memiliki ladang anggur.

Dia memagar ladang itu, menggali lubang tempat memeras anggur, dan mendirikan
menara tempat berkawal. Kemudian dia menyewakan ladang anggur itu kepada
beberapa orang, lalu pergi ke luar negeri. 34 Apabila sampai masanya untuk
mengumpulkan buah anggur, tuan punya ladang itu menghantar hamba-hambanya
kepada penyewa-penyewa tersebut meminta bahagiannya daripada hasil ladang itu.

35 ‘Tetapi para penyewa menangkap hamba-hamba itu. Ada yang dipukul, ada
yang dibunuh, dan ada yang direjam. 36 Tuan punya ladang itu menghantar hamba-
hamba yang lain pula, lebih banyak lagi bilangannya. Tetapi hamba-hamba itu pun
diperlakukan begitu juga. 37 Akhirnya tuan punya ladang itu menghantar puteranya
sambil berfikir, “Tentumereka akanmenghormati puteraku.”

38 ‘Tetapi apabilamerekamelihatputera tuanpunya ladang itu,merekaberkata sama
sendiri, “Marilah kita bunuh waris tuan punya ladang ini, supaya dapat kita rampas
harta pusakanya.” 39Merekapunmenangkapnya,menghumbankannya ke luar ladang
danmembunuhnya.’

40Selepas itu Isa bertanya, ‘Apabila tuan punya ladang itu pulang, apakah yang akan
dilakukannya kepada penyewa-penyewa itu?’
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41 Mereka menjawab, ‘Tentu dia akan membunuh semua orang yang jahat itu
dan menyewakan ladang anggurnya kepada orang lain yang sanggup memberikan
bahagiannya daripada hasil ladang itu padamusimmemetik anggur.’

42 Isa berkata kepadamereka, ‘Tidakkah kamubaca apa yang tersurat di dalamKitab
Suci:

‘ “Batu yang dibuang oleh pembina
telahmenjadi batu penjuru.

Demikianlah perbuatan Tuhan;
Sungguh hebat di mata kami!”?

43 ‘Sesungguhnya, hak untuk memasuki kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan
diberikan kepada bangsa yang memberikan hasil yang dikehendaki Allah. 44 Sesiapa
yang jatuh ke atas batu itu akan hancur; dan sesiapa yang ditimpa batu itu akan digilis
menjadi debu.’

45 Apabila ketua imam dan orang Farisi mendengar ibarat-ibarat Isa, fahamlah
mereka bahawa Dia bercakap tentang mereka. 46 Oleh itu mereka cuba menangkap
Isa. Tetapimereka takut akan orang ramai yangmenganggap Isa sebagai seorang nabi.

22
Ibarat tentangmajlis perkahwinan

1 Isabercakap lagi kepadaorang ramaimelalui ibarat. 2Diaberkata, ‘Kerajaan syurga
seperti ibarat ini. Seorang rajamengadakanmajlis perkahwinanuntuk anak lelakinya.
3 Raja menitahkan hamba-hambanya menjemput orang ke majlis jamuan itu tetapi
mereka enggan hadir.

4 ‘Kemudian raja itu menghantar lagi hamba-hambanya yang lain. Titah raja itu,
“Katakan kepadamereka, lembu yang terbaik telah disembelih, semuanya sudah siap,
datanglah kemajlis perkahwinan.”

5 ‘Tetapi orang yang diundang tidak ambil peduli, masing-masing sibuk dengan
kerjanya. Ada yang ke ladang, ada yang ke kedai. 6Manakala yang lain menangkap
hamba-hamba itu lalu mendera dan membunuh mereka. 7 Raja pun teramat murka
lalumenitahkan tenteranyamenghapuskan semua pembunuh itu danmembakar kota
mereka.

8 ‘Setelah itu raja memanggil hamba-hambanya dan berkata, “Majlis perkahwinan
sudah siap tetapi orang yangdiundang tidak layakmenghadirinya. 9Sekarangpergilah
ke jalan raya dan jemput seramai mungkin orang yang kamu temui ke majlis perkah-
winan ini.” 10Hamba-hambaraja itupunpergike jalanraya lalumengumpulkansemua
orang yang ditemui, tidak kira baik atau pun jahat, maka penuh sesaklah balai majlis
jamuan itu dengan tetamu.

11 ‘Raja itu masuk melihat para tetamunya. Dilihatnya seorang yang tidak memakai
pakaian untuk majlis perkahwinan. 12 Raja berkata kepadanya, “Bagaimana engkau
dapat masuk ke sini dengan tidak memakai pakaian untuk majlis perkahwinan?”
Orang itu terdiam.

13 ‘Raja itu pun berkata kepada hamba-hambanya, “Ikat kaki dan tangan orang ini,
buangkan dia ke kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan
gigi.”

14 ‘Ramai yang dipanggil, tetapi cuma sedikit yang dipilih.’
Membayar cukai kepada Kaisar

15 Beberapa orang Farisi pergi dan berpakat bagaimana hendak memerangkap Isa
denganmenyoal kata-kata yang digunakan-Nya. 16Merekamenghantar para pengikut
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merekadansebilanganorangHerodesmendapatkan Isadanberkata, ‘TuanGuru, kami
tahu Engkau ikhlas, dan terus-terang mengajarkan kehendak Allah berdasarkan yang
benar kepada manusia. Engkau tidak takut kepada sesiapapun kerana Engkau tidak
pilih kasih. 17 Jadi, katakanlah pendapat-Mu kepada kami. Haruskah kita membayar
cukai kepada Kaisar atau tidak?’

18 Isamengetahui niat jahatmereka lalu berkata, ‘Haimunafik! Mengapa kamu cuba
memerangkap-Ku? 19 Tunjukkan mata wang yang kamu gunakan untuk membayar
cukai.’ Merekamemberikanmatawang itu kepada Isa. 20 Isa bertanya kepadamereka,
‘Gambar dan nama siapakah ini?’

21 ‘Kaisar,’ jawabmereka.
Lalu Isa berkata kepada mereka, ‘Kalau begitu, berikan milik Kaisar kepada Kaisar,

dan berikanmilik Allah kepada Allah.’
22Mereka tercengangmendengar kata-kata Isa, lalu pergi dari situ.
Perkahwinan dan kebangkitan

23 Pada hari itu juga, beberapa orang Saduki datang mendapatkan Isa. Menurut
kepercayaan golongan ini, orang mati tidak akan bangkit semula. 24Mereka berkata,
‘Tuan Guru, ajaran Musa begini: Jika seseorang lelaki meninggal dunia tanpa anak,
maka saudara lelakinya harus berkahwin dengan balunya untukmendapatkan zuriat.
25Dahulu ada tujuh orang adik-beradik tinggal di sini. Yang sulung berkahwin, kemu-
dian meninggal dunia tanpa anak. Jadi, saudara yang kedua pun berkahwin dengan
balunya. 26 Saudara yang kedua itu pula meninggal dunia tanpa anak. Demikianlah
terjadi seorang demi seorang hingga saudara yang ketujuh. 27 Akhirnya wanita itu
meninggal dunia. 28 Pada hari kebangkitkan orang mati, isteri siapakah wanita itu?
Ketujuh-tujuh saudara itu telah berkahwin dengannya.’

29 Isa menjawab, ‘Tanggapanmu salah sama sekali. Kamu tidak memahami Kitab
Suci dan kuasa Allah. 30 Apabila orang mati dibangkitkan semula, mereka akan
menjadi seperti malaikat di syurga. Mereka tidak berkahwin. 31 Tentang soal orang
mati dibangkitkan semula, tidakkah kamu baca firman Allah: 32 “Akulah Tuhan yang
disembah oleh Ibrahim, Ishak dan Yakub.” Oleh itu, Dia Allah Tuhan orang hidup,
bukan Allah Tuhan orangmati.’

33Orang ramai kagummendengar ajaran Isa.
Perintah yang terutama

34 Apabila orang Farisi mendengar betapa Isa menyebabkan orang Saduki ter-
diam, mereka pun datang berkumpul. 35 Seorang guru Taurat antara mereka cuba
memerangkap Isa dengan suatu soalan: 36 ‘Tuan Guru, perintah manakah yang
terutama dalam Taurat?’

37 Isamenjawab, ‘ “Kasihilah Allah, Tuhanmu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh
jiwa dan dengan sepenuhfikiranmu.” 38 Inilah perintah yang terutamadan terpenting.
39 Perintah kedua sama pentingnya: “Kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu
mengasihi dirimu sendiri.” 40 Seluruh Taurat Musa dan ajaran nabi-nabi berasaskan
dua perintah ini.’

41 Isa bertanya kepada orang Farisi yang berkumpul itu: 42 ‘Apa pendapatmu tentang
al-Masih? Anak siapakah Dia?’

‘Anak Daud,’ jawabmereka.
43 ‘Kalaubegitu,mengapakahDaud, ketikadiilhamiRohSuci,menyebut-Nya “Junjun-

gan”? Daud berkata,

44 “Tuhan telah berfirman kepada Junjunganku:
‘Duduklah di kanan-Ku,
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sehingga Kujadikanmusuh-Mu
alas kaki-Mu.’ ”

45 ‘Jika Daud menyebut Dia yang diutus oleh Allah itu “Junjungan,” bagaimana
mungkin Dia itu anak Daud?’ 46Tidak seorang pun terjawab soalan Isa. Sejak hari itu,
tiada siapa berani menanya Isa apa-apa.

23
Isamengecam orang Farisi

1 Isa berkata kepada orang ramai dan para pengikut-Nya: 2 ‘Guru Taurat dan orang
Farisi menduduki kerusi Musa. 3 Oleh itu, patuhilah dan turutilah perintah yang
diajarkan olehmereka. Tetapi jangan contohi perbuatanmereka, kerana tidak selaras
dengan ajaran mereka. 4Mereka meletakkan beban yang berat dan sukar dipikul ke
atas bahu orang, tetapi mereka langsung tidak mahumenolong orang memikul beban
itu.

5 ‘Mereka melakukan sesuatu hanya untuk dilihat orang. Lihatlah betapa besarnya
bekas ayat Kitab Suci yang diikatkan pada dahi dan lengan mereka, serta betapa
panjangnya rumbai jubah mereka. 6Mereka suka duduk di tempat terbaik di majlis
jamuan dan kerusi khas di saumaah. 7Mereka suka dihormati orang di pasar, dan suka
dipanggil “Tuan Guru.”

8 ‘Janganlah suruh orang memanggilmu “Tuan Guru,” kerana kamu semua
bersaudara dan Gurumu hanya satu. 9 Janganlah panggil sesiapapun di dunia ini
“Bapa,” kerana kamu hanya mempunyai satu Bapa yang di syurga. 10 Janganlah
suruh orang memanggilmu “Pemimpin,” kerana pemimpinmu hanya satu, iaitu al-
Masih. 11 Orang yang terbesar antaramu haruslah menjadi pelayanmu. 12 Orang
yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan
ditinggikan.

13 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamu munafik! Kamu meng-
halang orang memasuki kerajaan syurga. Kamu bukan sahaja enggan memasuki
kerajaan syurga; kamu halang pula orang lain yang berusaha untuk memasukinya.
14Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamumunafik! Kamumenipu balu
dan merampas rumahnya, kemudian pura-pura berdoa panjang. Oleh itu, kamu akan
menerima hukuman yang lebih berat.

15 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamu munafik! Kamu merentas
lautan dan daratan untuk menarik seseorang menganut agamamu. Namun, setelah
berjaya, kamumenjadikannya isi neraka yang dua kali lebih buruk daripadamu.

16 ‘Malanglah kamu, pemimpin yang buta! Kamu mengajar orang demikian, “Jika
seorang bersumpah demi rumah ibadat, dia tidak terikat pada sumpahnya. Tetapi
jika dia bersumpah demi emas di dalam rumah ibadat, dia terikat pada sumpahnya.”
17Hai orang bodoh dan buta! Yang mana lebih penting, emas atau rumah ibadat Allah
yang menjadikan emas itu suci? 18Kamu juga mengajar orang begini, “Jika seseorang
bersumpahdemimazbah, dia tidak terikat pada sumpahnya; tetapi jikadia bersumpah
demi persembahan di atas mazbah, dia terikat pada sumpahnya.” 19Hai orang yang
buta hati! Yang manakah lebih penting, persembahan atau mazbah yang menjadikan
persembahan itu suci? 20 Ketahuilah apabila seseorang bersumpah demi mazbah,
dia bersumpah demi mazbah dan demi segala persembahan di atasnya. 21 Apabila
seseorang bersumpah demi rumah ibadat, dia bersumpah demi rumah ibadat itu
dan demi Dia yang tinggal di situ. 22 Apabila seseorang bersumpah demi syurga, dia
bersumpah demi takhta Allah dan demi Dia yang duduk di atas takhta itu.
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23 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamu munafik! Kamu mem-
berikan sepersepuluh daripada pelbagai jenis rempah seperti selasih, adas manis dan
jintan kepada Allah. Tetapi kamu tidak mematuhi ajaran Taurat yang benar-benar
penting seperti keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Kamu harus mengerjakan
semua ini tanpa melalaikan ajaran yang lain. 24Hai pemimpin yang buta! Agas kamu
tapis, tetapi unta kamu telan.

25 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamu munafik! Kamu member-
sihkan bahagian luar cawan dan pinggan, sedangkan bahagian dalamnya penuh den-
gan hasil kekerasan dan kerakusanmu. 26Hai orang Farisi yang buta hati! Bersihkan
bahagian dalam cawan itu, bahagian luarnya akan bersih juga.

27 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamu munafik! Kamu seperti
kubur yang bercat putih: cantik di luar tetapi di dalamnya penuh dengan tulang dan
mayat yang busuk. 28 Begitulah kamu! Pada lahirnya kamu orang yang benar, tetapi
sebenarnya kamu durjana danmunafik.

29 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamu munafik! Kamumembina
makam yang indah untuk nabi-nabi dan menghiasi kubur orang yang benar. 30Kamu
berkata, “Kalaulah kami hidup pada zamannenekmoyang kami dulu, tentu kami tidak
akanmengikut perbuatanmereka yangmenumpahkandarahparanabi.” 31 Jadi, kamu
sendiri memberikan kesaksian bahawa kamu keturunan pembunuh nabi! 32 Kalau
begitu, teruskan dan sempurnakanlah apa yang dimulakan oleh nenekmoyangmu!

33 ‘Hai kamu seperti ular, bahkan kamu seperti ular berbisa! Bagaimana kamu
dapat melepaskan diri daripada azab neraka? 34 Sesungguhnya Aku akan mengutus
nabi, orang bijaksana dan guru kepadamu. Kamu akan membunuh dan menyalib
mereka. Yang lain pula kamu sebat di dalam saumaah, dan buru dari kota ke
kota. 35 Dengan demikian darah semua orang benar yang tertumpah di bumi akan
ditanggungkan kepadamu: mulai daripada darah Habil yang tidak bersalah itu hingga
kepada darah Zekaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara rumah ibadat dan
mazbah. 36Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, semuanya itu akan ditanggungkan
kepada keturunan zaman ini.

37 ‘Baitulmaqdis, Baitulmaqdis! Engkau membunuh nabi dan merejam utusan
Allah! Sudah berapa kali aku ingin mendakap semua pendudukmu seperti ibu ayam
menaungi anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mahu. 38 Rumahmu
akan ditinggalkan dan terbiar. 39 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, mulai
sekarang engkau tidak akan melihat-Ku lagi sehingga engkau berkata, “Diberkatilah
Dia yang datang dengan nama Tuhan.” ’

24
Tanda-tanda akhir zaman

1Apabila Isa melangkah keluar dari rumah ibadat, para pengikut-Nya datang men-
dapatkannya lalu menunjukkan bangunan-bangunan rumah ibadat itu. 2 Isa berkata
kepada mereka, ‘Lihatlah semuanya ini! Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, satu
batu pun tidak akan tinggal di tempatnya; semuanya akan dirobohkan.’

3Ketika Isa duduk di atas Bukit Zaitun, para pengikut-Nya datangmendapatkan-Nya.
Pada masa itu tiada orang lain di situ. Mereka bertanya, ‘Junjungan, beritahulah kami
bila semuanya akan terjadi? Apakah tanda-tanda kedatangan-Mu dan akhir zaman?’

4 Isa menjawab, ‘Waspadalah, jangan terpedaya. 5Ramai orang akan datang dengan
nama-Ku dan berkata, “Akulah al-Masih!” Mereka akan menipu orang ramai. 6Kamu
akan mendengar tentang peperangan dan desas-desus peperangan, tetapi jangan
gentar. Itu semua mesti terjadi, tetapi bukanlah bererti akhir zaman sudah tiba.
7 Bangsa akan bertarung dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Kebuluran dan
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gempa bumi akan berlaku di merata-rata. 8 Segala ini cuma permulaan, ibarat sakit
sebelum bersalin.

9 ‘Setelah itu kamu akan ditangkap dan diserahkan untuk diseksa dan dibunuh.
Semua orang akan membencimu kerana kamu pengikut-Ku. 10 Pada masa itu ramai
pengikut-Kuyang tidak lagiberimankepada-Ku. Merekaakansalingmengkhianatidan
membenci. 11 Ramai nabi palsu akan tampil memperdaya orang ramai. 12 Kejahatan
semakin merebak sehingga kasih sayang hampir luput dari hati manusia. 13Namun,
sesiapa yang bertahan ke saat akhir akan diselamatkan. 14 Injil tentang kerajaan
Allah akandisebarkan ke seluruhpelosok bumi sebagai suatu kesaksian kepada semua
bangsa. Selepas itu barulah tiba akhir zaman.

Seksaan yang besar
15 ‘Oleh itu, apabila kamu melihat “Kekejian yang membawa kebinasaan” yang

disebut oleh Nabi Daniel di tempat suci (biarlah para pembaca memperhatikanya),
16 ketika itu orang yang di Yudea mesti lari ke pergunungan. 17 Orang yang di atas
bumbung ketika itu usahlah masuk ke rumah mengambil apa-apa. 18 Orang yang
di ladang janganlah pulang mengambil jubah. 19 Sungguh dahsyat bagi ibu yang
mengandungdanmenyusuianak. 20Berdoalahsemogakamutidak terpaksamelarikan
diri pada musim dingin atau hari Sabat. 21 Ketika itu akan berlaku kesengsaraan
yang belum pernah berlaku sejak dunia dicipta sampai sekarang, dan yang tidak akan
pernah berlaku lagi. 22 Kalaulah Allah tidak menyingkatkan masa itu, tiada seorang
pun akan selamat. Namun, untuk umat pilihan-Nya, Allah menyingkatkan masa itu.
23Pada masa itu, jika orang berkata kepadamu, “Lihat, al-Masih ada di sini!” atau “Dia
adadi situ!” janganlahpercaya. 24Keranabeberapaal-masihpalsudannabi palsu akan
datang dengan pelbagai mukjizat serta keajaiban untuk menipu orang. Sebilangan
umat pilihan Allah punmungkin turut terpedaya. 25Dengarlah! Akumemberitahumu
semua ini sebelum terjadi.

26 ‘Jika orang berkata kepadamu, “Lihat! Dia ada di gurun!” janganlah kamu ke
sana. Dan jika mereka berkata, “Dia ada di dalam bilik!” usahlah kamu percaya.
27 Sesungguhnya, Putera Insan akan datang seperti kilat yang memancar di seluruh
langit, dari timur hingga ke barat. 28 Di mana ada mayat, di situlah berkerumunnya
burung pemakan bangkai.

Kedatangan yangmulia
29 ‘Tidak lama selepas kesengsaraanmasa itu,

“matahari akan gelap
dan bulan tidak bersinar lagi;

Bintang-bintang akan berguguran
dari langit, dan kuasa-kuasa
angkasa akan digoncang.”

30 ‘Tanda Putera Insan akan kelihatan di langit. Semua suku bangsa di bumi akan
menangismelihat Putera Insandi awandengankekuasaandankemuliaan yang agung.
31 Sangkakala akan dibunyikan dengan kuatnya, dan Putera Insan akan menghantar
malaikat-malaikat-Nya ke seluruh pelosok bumi untukmenghimpunkan umat pilihan
Allah.

32 ‘Ambillah iktibar daripada pokok ara. Apabila dahannya hijau, lembut dan mula
bertunas, kamu tahumusim panas hampir tiba. 33Demikianlah apabila kamumelihat
perkara-perkara ini, tahulah kamu bahawa waktunya sudah dekat, sudah di ambang
pintu. 34Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, segala ini akan terjadi sebelum orang
yang hidup hari ini mati semuanya. 35Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku
kekal selama-lamanya.
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Nasihat supaya berjaga-jaga
36 ‘Namun demikian, tiada siapa yang mengetahui hari atau waktunya, baik para

malaikat di syurga mahupun Putera. Hanya Bapa yang tahu. 37Apabila Putera Insan
datang, samalah nanti seperti zaman Nuh. 38 Sebelum banjir melanda, orang makan
minumdan berkahwin, hinggalahwaktuNuhmasuk ke bahtera. 39Mereka tidak sedar
apa yang berlaku hingga banjir memusnahkan mereka. Demikianlah kelak apabila
Putera Insan datang. 40 Pada masa itu, antara dua orang yang sedang bekerja di
ladang, seorang dibawa pergi dan seorang ditinggalkan. 41 Antara dua orang wanita
yang sedang menggiling gandum, seorang akan dibawa manakala yang seorang lagi
ditinggalkan.

42 ‘Berjaga-jagalah, kerana kamu tidak mengetahui waktunya Junjunganmu akan
datang. 43 Ingatlah: Sekiranya tuan rumah mengetahui bila masanya pencuri akan
datang, dia tidak akan tidur. Dia tidak akanmembiarkan pencurimasuk ke rumahnya.
44 Kamu juga hendaklah sentiasa bersedia. Putera Insan akan datang pada saat yang
tidak kamu sangka.

45 ‘Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Dialah yang diamanahkan oleh
tuannya menjadi pengurus rumahnya dan memberi makan kepada hamba yang lain
pada waktu tertentu. 46 Bahagialah hamba itu jika dia didapati menjalankan tugas
pada waktu tuannya kembali. 47 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, tuan itu akan
mengamanahkan segala harta bendanya kepada hamba itu. 48 Tetapi jika hamba itu
durjana, dia akan berkata dalam hatinya, “Masih lama lagi masanya tuanku akan
pulang.” 49Dia punmemukul hamba-hambayang lain, danmakanminumdengankaki
botol. 50 Tuan hamba itu akan kembali pada hari yang tidak disangkanya, dan pada
waktu yang tidak diketahuinya. 51Dia akanmembunuh hamba itu danmembuangnya
ke tempat orangmunafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.

25
Ibarat sepuluh anak dara

1 ‘Kerajaan syurga ibarat sepuluh orang anak dara yang membawa lampu dan
berjalan keluar untukmenyambut pengantin lelaki. 2Lima orang daripadamereka itu
bijakmanakala yang lima lagi kurang berakal. 3Yang kurang berakalmembawa lampu
sahaja tanpa bekalanminyak. 4Yang bijakmembawa bekalanminyak bersama lampu.
5Apabila pengantin lelaki lewat tiba, mereka semuanyamengantuk lalu tertidur.

6 ‘Pada waktu tengah malam terdengar seruan, “Pengantin lelaki sudah dekat;
pergilahmenyambutnya!”

7 ‘Kesemua anak dara itu pun membetul-betulkan lampu mereka. 8 Yang kurang
berakal berkata kepada yang bijak, “Berilah kamiminyakmu itu sedikit, kerana lampu
kami hampir padam.”

9 ‘Tetapi yang bijak menjawab, “Kami tidak dapat memberimu, nanti tidak cukup
minyak ini; pergilah beli minyak daripada penjual.”

10 ‘Sementara yang kurang berakal pergi membeli minyak, pengantin lelaki pun
sampai. Semuamereka yang sudah sedia terusmengiringinya kemajlis perkahwinan,
maka pintu pun ditutup.

11 ‘Kemudian barulah anak dara yang berlima lagi itu tiba lalu berseru, “Tuan, tuan,
bukalah pintu untuk kami!”

12 ‘Tetapi pengantin lelaki berkata, “Sesungguhnya aku tidakmengenalmu.”
13 ‘Oleh itu berjaga-jagalah, kerana kamu tidak tahu hari danwaktunya Putera Insan

datang.
Ibarat tentangwang emas
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14 ‘Kerajaan syurga boleh juga diibaratkan demikian: Seorang lelaki hendak pergi
ke tanah asing yang jauh, lalu memanggil hamba-hambanya untuk berpesan menjaga
hartanya. 15 Kepada yang seorang dia memberi lima keping wang emas, kepada
seorang lagi dua keping, kepada yang seorang lagi sekeping, masing-masing menu-
rut kebolehannya. Setelah itu dia pun bertolak. 16 Hamba yang menerima lima
keping emas itu memperniagakannya, lalu mendapat untung lima keping emas lagi.
17Demikian juga yangmenerima dua keping emas, diamendapat laba dua keping lagi.
18 Tetapi yang menerima sekeping itu menggali lubang dan menyembunyikan wang
tuannya di situ.

19 ‘Selepas beberapa lama, tuankepadahamba-hamba itu pulang lalumenyelesaikan
kira-kira dengan mereka. 20Hamba yang menerima lima keping wang emas dahulu
membawakan lima keping lagi sambil berkata, “Tuan, tuan telah memberiku lima
keping wang emas. Lihatlah, aku telahmendapatkan lima keping lagi dengannya.”

21 ‘Tuannya berkata kepadanya, “Syabas, wahai hamba yang baik dan setia. Kamu
setia mengurus yang sedikit, maka aku akan memberimu kuasa mengendalikan yang
banyak. Nikmatilah kebahagiaan kurnia tuanmu.”

22 ‘Yang telahmenerimadua kepingwang emas pula datang lalu berkata, “Tuan, tuan
telahmemberiku dua kepingwang emas. Lihatlah, aku telahmendapatkan dua keping
lagi dengannya.”

23 ‘Tuannya berkata kepadanya, “Syabas, wahai hamba yang baik dan setia. Kamu
setia mengurus yang sedikit. Aku akan memberimu kuasa mengendalikan yang
banyak. Nikmatilah kebahagiaan kurnia tuanmu.”

24 ‘Kemudian hamba yang menerima sekeping wang emas itu datang lalu berkata,
“Tuan, aku tahu tuan berhati batu. Tuan menuai tanpa menyemai, memungut hasil
tanpa menabur benih. 25 Jadi aku takut, lalu kusorokkan wang emas tuan itu di dalam
tanah. Lihat, itulah hakmilik tuan.”

26 ‘Tetapi tuannya menjawab, “Hai hamba yang jahat dan pemalas, kamu tahu
aku menuai tanpa menyemai, memungut hasil tanpa menabur benih. 27 Oleh itu
sepatutnya kamu simpan wang itu di dalam bank, supaya ketika aku pulang, aku
menerimawang itu dengan faedahnya.

28 ‘ “Sekarang, wang sekeping itu kusuruh ambil daripadamu dan berikan kepada
yang mempunyai sepuluh keping wang emas. 29 Demikianlah, kepada setiap orang
yangada, akandiberi lebih lagi,menjadikandiapenuhdengankelimpahan; sebaliknya
orang yang tidak ada, apa yang ada padanya pun akan diambil. 30 Buangkan hamba
yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan
kertakan gigi.”

Hukuman
31 ‘Apabila Putera Insan datang dengan segala kemuliaan-Nya, diiringi sekalian

malaikat suci, Dia akan duduk di atas takhta kemuliaan-Nya. 32 Semua bangsa akan
berhimpun di hadapan-Nya, dan Dia akan mengasing-asingkan mereka, sebagaimana
gembala mengasing-asingkan domba daripada kambing. 33 Dia akan meletakkan
domba di sebelah kanan-Nya dan kambing di sebelah kiri-Nya.

34 ‘Kemudian Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya,
“Marilah, kamuyangdiberkati olehBapa-Ku! Warisilahkerajaanyang telahdisediakan
untukmu sejak dunia dicipta. 35 Kerana Aku lapar dan kamu memberi-Ku makanan;
Aku dahaga dan kamumemberi-Ku minuman; Aku orang asing dan kamumenerima-
Kumasuk ke rumahmu; 36Aku tidak berpakaian dan kamumemberi-Ku pakaian; Aku
sakit dan kamumelawat-Ku; Aku di dalam penjara dan kamu datang kepada-Ku.”

37 ‘Orang yang benar itu pun bertanya, “Junjungan, bilakah kami melihat-Mu la-
par dan memberi-Mu makanan, melihat-Mu dahaga dan memberi-Mu minuman?



Matius 25:38 41 Matius 26:15

38Bilakah kami melihat-Mu orang asing dan menerima-Mumasuk ke rumah, melihat-
Mu tidak berpakaian dan memberi-Mu pakaian? 39 Bila pula kami melihat-Mu sakit,
atau di dalam penjara, dan datang kepada-Mu?”

40 ‘Raja akan menjawab, “Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, apabila kamu
melakukannya kepada yang paling kecil antara saudara-saudara-Ku ini, ertinya kamu
melakukannya kepada-Ku.”

41 ‘Selepas itu Dia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya, “Nyahlah
dari sisiku, kamu yang terlaknat, ke dalam api abadi yang telah disediakan untuk Iblis
dan para penyokongnya; 42 kerana Aku lapar dan kamu tidak memberi-Ku makanan;
Akudahagadankamu tidakmemberi-Kuminuman. 43Akuorang asingdankamu tidak
menerima-Kumasuk ke rumahmu; Aku tidak berpakaian dan kamu tidakmemberi-Ku
pakaian; Aku sakit, Aku di dalam penjara, dan kamu tidakmelawat-Ku.”

44 ‘Mereka akan berkata, “Junjungan kami, bilakah kami melihat-Mu lapar, atau
dahaga, orang asing, atau tidakberpakaian, atau sakit, ataudi dalampenjara, dan tidak
mengambil berat tentang-Mu?”

45 ‘Dia akanmenjawab, “Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, apabila kamu tidak
melakukannya kepada yang paling kecil antara saudara-saudara-Ku ini, ertinya kamu
tidakmelakukannya kepada-Ku.”

46 ‘Mereka itu akanmenanggung azab hukuman selama-lamanya,manakalamereka
yang benar akanmenikmati hidup kekal.’

26
Rancangan untukmembunuh Isa

1 Setelah selesai Isa menyampaikan semua ini, Dia pun berkata kepada pengikut-
pengikut-Nya, 2 ‘Kamu tahu bahawa dua hari lagi perayaan Paska menjelang, dan
Putera Insan akan diserahkan untuk disalib.’

3Ketua-ketua imam, guru-guru Taurat dan tua-tua berhimpun di rumah ImamBesar
yang bernama Kayafas. 4Mereka berpakat untuk memperdaya Isa dan membunuh-
Nya. 5 Tetapi mereka berkata, ‘Janganlah dilakukan pada masa perayaan, takut orang
ramai merusuh.’

Isa dituangi minyak
6 Apabila Isa berada di Betani di rumah Simon, yang menghidap penyakit kusta,

7 seorang wanita mendekati-Nya dengan sebuah bekas alabaster berisi minyak wangi
yang amat mahal, lalu menuangkan minyak itu ke atas kepala-Nya ketika Dia sedang
bertelekan di meja.

8Apabila pengikut-pengikut-Nya melihat perbuatan wanita itu, mereka marah lalu
berkata, ‘Mengapa membazir begini? 9Minyak wangi ini boleh dijual dengan harga
yang tinggi dan wangnya boleh diberikan kepada orangmiskin.’

10 Tetapi apabila Isa mengetahui kemarahan mereka, Dia berkata, ‘Mengapakah
kamu menyusahkan wanita ini? Dia telah melakukan sesuatu yang baik untuk-
Ku. 11 Orang miskin akan sentiasa ada di sekelilingmu, tetapi Aku tidaklah senti-
asa bersamamu. 12 Dengan menuangkan minyak wangi ini ke atas tubuh-Ku, dia
melakukannya untuk pengebumian-Ku. 13 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, di
mana-mana pun kelak Injil ini disampaikan di serata dunia, apa yang telah dilakukan
oleh wanita ini akan dikisahkan juga sebagai kenangan kepadanya.’

Yudasmengkhianati Isa
14 Selepas itu, seorang daripada dua belas orang pengikut Isa, bernama Yudas

Iskariot, pergi berjumpa dengan ketua-ketua imam. 15 Dia berkata kepada mereka,
‘Apakah yang sanggup kamu berikan kepadaku kalau kuserahkan Dia kepadamu?’
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Mereka memberinya tiga puluh keping wang perak. 16 Sejak itu dia pun mencari
peluang untukmengkhianati Isa.

Perjamuan Tuhan
17 Pada hari pertama Perayaan Roti Tidak Beragi, pengikut-pengikut Isa

mendapatkan-Nya lalu berkata, ‘Di manakah Junjungan mahu kami sediakan jamuan
Paska untuk-Mu?’

18 Isa menyuruh mereka ke bandar, mencari seorang tertentu dan mengatakan
kepadanya, ‘Guru berkata, “Masa-Ku sudah hampir; Aku akan menyambut perayaan
Paskadi rumahmubersamaparapengikut-Ku.” ’ 19Pengikut-pengikut Isamenjalankan
arahan-Nya lalu menyediakan jamuan perayaan Paska.

20 Menjelang malam, Dia pun bertelekan di meja bersama pengikutnya yang dua
belas itu. 21 Sambil makan itu Dia berkata, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu,
seorang daripadamu akanmengkhianati-Ku.’

22Mereka sungguh berdukacita, dan setiap orang daripada mereka berkata kepada-
Nya, ‘Junjungan, tentunya aku bukan orang itu?’

23 Isa menjawab, ‘Orang yang mencecahkan tangannya bersama-Ku ke dalam bekas
akan mengkhianati-Ku. 24 Putera Insan memanglah harus pergi sebagaimana telah
tersurat, tetapi malanglah orang yang mengkhianati-Nya! Lebih baik lagi bagi orang
itu jika tidak dilahirkan.’

25 Ketika itu Yudas yang akan mengkhianati-Nya bertanya, ‘Tuan Guru, akukah
orangnya?’
Isa berkata kepadanya, ‘Kamu telahmengatakannya.’

26 Ketika mereka sedang makan, Isa mengambil roti, mengucap syukur lalu
memecah-mecahkan dan membahagikannya kepada pengikut-pengikut-Nya sambil
berkata, ‘Ambil danmakanlah, ini tubuh-Ku.’

27Kemudian Dia mengambil cawan air anggur dan mengucap syukur kepada Allah
lalumemberikannyakepadamereka sambilberkata, ‘Minumlahdarinya, kamusemua.
28Kerana ini darah-Kubagi perjanjianbaru, ditumpahkanuntukumatmanusia supaya
hapus dosa mereka. 29 Tetapi, Aku berkata kepadamu, Aku tidak akan minum air
anggur dari saat ini hinggalah hari Akuminumair anggur bersamamudalamkerajaan
Bapa-Ku.’

30 Setelahmenyanyikan sebuah lagu suci mereka pun beredar ke Bukit Zaitun.
31Kemudian Isaberkata kepadamereka, ‘Kamusemuaakangoyahkerana-Kumalam

ini, sebagaimana telah tersurat:

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

32 ‘Tetapi setelah Aku dibangkitkan semula, Aku akanmendahului kamu ke Galilea.’
33 Petrus menjawab, ‘Kalaupun semua yang lain goyah kerana-Mu, Junjungan, aku

tidak akan goyah.’
34 Isa berkata kepadanya, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, pada malam ini

juga, sebelum ayam berkokok, engkau akanmenyangkal-Ku tiga kali.’
35 Petrus berkata kepada Isa, ‘Kalaupun aku terpaksa mati bersama-Mu, aku tidak

akanmenyangkal-Mu, Junjungan!’ Demikian jugalahkatapengikut-pengikut-Nyayang
sebelas orang lagi.

Di taman Getsemani
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36 Selepas itu Isa pergi bersama mereka ke sebuah tempat bernama Getsemani, lalu
Dia berkata kepada mereka, ‘Duduklah di sini sementara Aku berdoa di sana.’ 37 Isa
membawa bersama-Nya Petrus dan kedua-dua anak Zebedeus. Dia mula berdukacita
dan amat berpilu hati. 38 Dia berkata kepada mereka, ‘Jiwa-Ku sungguh dukacita,
bagaikanmati. Duduklah di sini berjaga bersama-Ku.’

39 Isa pergi jauh sedikit dari situ lalu sujud menyembamkan muka ke tanah dan
berdoa, ‘Ya Bapa-Ku, kalaulah dapat, edarkanlah cawan ini daripada-Ku; namun,
biarlah kehendak-Mu berlaku, bukan kehendak-Ku.’

40Kemudian Dia pergi kepada pengikut-pengikut-Nya dan mendapati mereka telah
tertidur; lalu Dia berkata kepada Petrus, ‘Apa? Satu jam pun kamu tidak dapat berjaga
bersama-Ku?’ 41 Berjaga dan berdoalah, takut nanti kamu tergoda. Memang rohani
rela, tetapi jasmani lemah.’

42 Bagi kali kedua, Dia pergi dan berdoa, ‘Ya Bapa-Ku, jika cawan ini tidak mungkin
beredar daripada-Kumelainkan Kuminum, biarlah kehendak-Mu berlaku.’

43 Selepas itu Dia mendapati mereka tidur lagi, kerana mata mereka sungguh men-
gantuk. 44Dia pun meninggalkan mereka dan pergi berdoa lagi, bagi kali ketiga. Dia
mengucapkan kata-kata yang sama.

45 Setelah itu Dia mendapatkan pengikut-pengikut-Nya lalu berkata, ‘Adakah kamu
masih tidur dan berehat? Lihatlah,masanya telahmenjelang, dan Putera Insan sedang
dikhianati untuk diserahkan ke tangan orang berdosa. 46 Bangunlah, ayuh kita pergi.
Lihat, pengkhianat-Ku sudah tiba.’

Isa ditangkap
47 Ketika Dia sedang berkata-kata itu, seorang daripada pengikut-Nya yang dua

belas, Yudas, datang diiringi orang yang sangat ramai dan bersenjatakan pedang serta
belantan. Mereka datang daripada ketua-ketua imam dan tua-tua. 48 Pengkhianat
Isa telah menyatakan isyarat kepada mereka, ‘Yang kucium nanti, itulah orangnya;
tangkaplah Dia.’ 49 Dengan segera dia menghampiri Isa sambil berkata, ‘Selamat
sejahtera, Tuan Guru!’ lalu mencium-Nya.

50 Isa berkata kepadanya, ‘Kawan, mengapakah kamu datang?’
Orang ramai itu pun menangkap Isa. 51 Tiba-tiba seorang pengikut Isa menghunus

pedangnya lalu menetak hamba Imam Besar, sehingga telinganya putus.
52 Tetapi Isa berkata kepada pengikut-Nya itu, ‘Simpan semula pedangmu di tem-

patnya yang wajar, kerana semua yang menggunakan pedang akan musnah dimakan
pedang. 53Adakah kamu sangka Aku tidak boleh berdoa supaya Bapa-Ku menghantar
lebih daripada dua belas tentera malaikat untuk menolong-Ku? 54Bukankah kejadian
ini mesti berlaku supaya yang tersurat di dalam Kitab Suci ternyata benar?’

55Kemudian Isa berkata kepada orang ramai itu, ‘Patutkah kamu datang, bagaikan
hendak menangkap perompak, dengan pedang dan belantan, untuk membawa-Ku
pergi? Hari demi hari Aku duduk bersamamu, mengajar di rumah ibadat, dan kamu
tidak menangkap-Ku. 56 Tetapi segala ini dilakukan untuk menunaikan apa yang
tersurat di dalam kitab nabi-nabi.’ Setelah itu semua pengikut Isa meninggalkan-Nya,
masing-masingmelarikan diri.

Isa di hadapanMajlis Agama
57 Orang yang menangkap Isa membawa-Nya kepada Kayafas, Imam Besar. Di

situ guru-guru Taurat dan tua-tua telah berhimpun. 58 Petrus mengikut dari jauh ke
bahagian laman dalam rumah ImamBesar, lalumasuk dan duduk di kalangan hamba-
hamba di situ untukmelihat kesudahan perkara itu.
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59 Ketua-ketua imam dan seluruh Majlis Agama telah mencari kesaksian palsu ter-
hadap Isa supaya dapat membunuh-Nya. 60Tetapi mereka tidak berjaya. Sungguhpun
ramai saksi palsu yang tampil, tidak didapati kesaksian yang dikehendaki itu.
Akhirnya dua orang saksi tampil 61dengan kesaksian: ‘Orang ini telah berkata, “Aku

dapat memusnahkan rumah Allah danmembinanya semula dalam tiga hari.” ’
62 Imam Besar berdiri lalu berkata kepada Isa, ‘Tidakkah kamu menjawab apa-apa?

Apakah yang didakwakan oleh dua orang ini terhadap-Mu?’ 63Tetapi Isa berdiam diri.
Imam Besar berkata kepada-Nya, ‘Demi Allah yang hidup, katakan kepada kami,

adakah kamu ini al-Masih, Putera Allah?’
64 Isa berkata kepadanya, ‘Benarlah seperti katamu. Namun, Akuberkata kepadamu,

kemudian hari kelak kamu akan melihat Putera Insan duduk di sebelah kanan Yang
Maha Kuasa, dan datang dalam awan di atas langit.’

65 Kemudian Imam Besar mengoyak-ngoyakkan pakaiannya sambil berkata, ‘Dia
telah melafazkan kata-kata kufur! Apa perlunya saksi lagi? Sekarang kamu telah
mendengar kata-kata kufur-Nya! 66Bagaimana pendapatmu?’
Merekamenjawab, ‘Dia patut dibunuh.’
67 Setelah itu mereka meludah muka-Nya dan memukul-Nya. Ada yang menampar-

Nya. 68Mereka berkata, ‘Bernubuatlah pada kami, hai al-Masih! Siapa yangmemukul-
Mu?’

Petrusmenyangkal Isa
69 Sedang Petrus duduk di laman dalam rumah itu, seorang hamba perempuan

datang dan berkata kepadanya, ‘Kamu pun bersama Isa dari Galilea.’
70 Tetapi Petrus menyangkal di hadapan mereka semua, ‘Aku tak tahu apa yang

kaukatakan itu.’
71Setelah Petrus pergi ke luar ke pintu gerbang, seorang perempuan lagi melihatnya

dan berkata kepada orang di situ, ‘Orang ini pun bersama Isa orang Nasaret.’
72Petrus menyangkal lagi sambil bersumpah, ‘Aku tak kenal orang itu!’
73 Tidak lama kemudian orang yang berdiri-diri di situ menghampiri Petrus dan

berkata kepadanya, ‘Sudah tentu kamu juga seorang daripada mereka; ini jelas dari-
pada loghatmu.’

74Petrus punmengucapkan kutuk dan sumpah, ‘Aku tak kenal orang itu!’
Serta-merta ayam berkokok. 75 Lalu Petrus teringat kata-kata Isa kepadanya, ‘Se-

belum ayam berkokok, engkau akan menyangkal-Ku tiga kali.’ Petrus pun keluar dari
situ lalu menangis dengan amat kesalnya.

27
Yudasmenggantung diri

1 Setelah siang, semua ketua imam dan tua-tua berpakat untuk membunuh Isa.
2 Mereka menyuruh orang mengikat-Nya. Kemudian mereka membawa-Nya lalu
menyerahkan-Nya kepada gabenor, Pontius Pilatus.

3 Apabila Yudas yang mengkhianati-Nya melihat bahawa Isa telah dijatuhi hukum
mati, dia menyesali perbuatannya lalu mengembalikan tiga puluh keping wang perak
ke hadapan ketua-ketua imam dan tua-tua. 4 Yudas berkata, ‘Aku berdosa menye-
babkan tumpahnya darah orang yang tidak bersalah.’
Katamereka, ‘Apa kami peduli? Tanganilah sendiri!’
5 Yudas pun mencampakkan keping-keping wang perak itu ke dalam rumah ibadat

lalu pergi menggantung dirinya.
6 Ketua-ketua imam memungut wang perak itu lalu berkata, ‘Menurut hukum, kita

tidak boleh memasukkan wang ini ke dalam perbendaharaan rumah ibadat, kerana
wang ini harga darah.’ 7 Mereka bermesyuarat lalu menggunakan wang itu untuk
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membeli ladang tukang tembikar bagi dijadikan tempat perkuburan orang asing.
8Oleh itu padang tersebut dipanggil Padang Darah hingga hari ini. 9Dengan demikian
berlakulah kata-kata Nabi Yeremia: ‘Maka mereka pun mengambil tiga puluh keping
wang perak itu, harga Dia yang telah dinilai oleh anak-anak Israel, 10 lalu membeli
padang untuk pengebumian orang asing, demikian firman Tuhan kepadaku.’

Isa di hadapan Pilatus
11 Gabenor bertanya kepada Isa yang berdiri di hadapannya, ‘Adakah Kamu Raja

orang Yahudi?’
Isa berkata, ‘Begitulah seperti katamu.’
12KetikaDiadituduholehketua-ketua imamdan tua-tua, Dia tidakberkata suatuapa.

13 Kemudian Pilatus berkata kepada-Nya, ‘Tidakkah kamu dengar betapa banyaknya
tuduhan terhadapmu dalam kesaksian mereka?’ 14 Tetapi Isa tidak berkata sepatah
pun, sehingga amat hairan gabenormelihat-Nya.

15Pada perayaan Paska, lazimnya gabenormembebaskan dari penjara seorang yang
dikehendaki oleh orang ramai. 16 Pada masa itu ada seorang banduan yang terkenal
jahatnya, bernama Barabas. 17 Setelah mereka berhimpun, Pilatus bertanya, ‘Yang
mana kamu mahu aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu, Barabas atau Isa yang
dipanggil al-Masih?’ 18 Gabenor mengetahui bahawa mereka telah menyerahkan Isa
kepadanya kerana iri hati.

19 Sedang gabenor duduk di atas kerusi penghakiman, isterinya berkirim pesan
kepadanya, ‘Jangan apa-apakan orang yang tidak bersalah; hari ini aku banyak
menanggung azab dalammimpi kerana-Nya.’

20 Tetapi ketua-ketua hakim dan tua-tua dapat meyakinkan orang ramai supaya
meminta Barabas dibebaskan dan Isa dibunuh.

21Gabenorberkata kepadamereka, ‘Yangmanaantaraduaorang ini kamumahuaku
bebaskan dan serahkan ke tanganmu?’
Merekamenjawab, ‘Barabas!’
22 Pilatus bertanya kepada mereka, ‘Jadi, apa yang harus kubuat dengan Isa yang

dipanggil al-Masih?’
Kesemuamereka berkata kepadanya, ‘Salibkan Dia!’
23Gabenor berkata, ‘Mengapa, apakah kejahatan yang telah dilakukan-Nya?’
Tetapi mereka berseru semakin lantang, ‘Salibkan Dia!’
24 Apabila Pilatus melihat bahawa dia tidak dapat mempengaruhi mereka malah

merekamula hendakmerusuh, diamengambil air lalumembasuh tangannya di hada-
pan orang ramai itu sambil berkata, ‘Aku bebas daripada kesalahan menumpahkan
darah orang yang baik ini. Kamu tanganilah sendiri.’

25 Kesemua mereka menjawab, ‘Biarlah darah-Nya tertanggung di atas kami dan
zuriat kami.”

26Pilatus punmembebaskan Barabas kepadamereka; dan setelahmenyesah Isa, dia
menyerahkan-Nya untuk disalib.

Askarmengejek Isa
27 Kemudian askar-askar gabenor membawa Isa ke balai istananya dan menghim-

punkan seluruh pasukan tentera di situ. 28 Mereka melucutkan pakaian-Nya dan
menyarungkan jubah ungu ke tubuh-Nya. 29 Mereka membuat mahkota daripada
duri lalu meletakkannya di atas kepala Isa dan menggenggamkanmensiang di tangan
kanan-Nya. Kemudian mereka berlutut kepada-Nya sambil mengejek-Nya, ‘Hai Raja
orang Yahudi!’ 30 Selepas itu mereka meludahi-Nya dan memukul kepala-Nya dengan
mensiang itu. 31 Setelah selesai mereka mempermainkan-Nya, mereka melucutkan
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jubah ungu itu dan mengenakan semula pakaian-Nya lalu membawa-Nya untuk dis-
alib.

Isa disalib
32 Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang lelaki dari Kirene bernama

Simon. Mereka memaksanya mengangkat kayu salib Isa. 33 Mereka pun sampai
di suatu tempat dipanggil Golgota, bermakna Tempat Tengkorak. 34 Di situ mereka
memberi-Nya air anggur masam bercampur hempedu dan menyuruh-Nya minum.
Tetapi setelahmerasanya, Dia engganminum. 35Selepas itumerekamenyalib-Nya, dan
membahagikan pakaiannya denganmembuang undi, maka berlakulah seperti yang di
nubuatkan:

‘Mereka bahagikan pakaian-Ku
antaramereka,

untukmendapat pakaian-Kumerekamembuang undi.’

36 Kemudian mereka duduk berjaga di situ. 37 Di atas kayu salib Isa mereka
memaparkan tuduhan terhadap-Nya: INILAH ISA RAJA ORANG YAHUDI. 38 Dua
orang perompak disalib bersama-Nya, seorang di kanan dan seorang di sebelah kiri-
Nya. 39 Orang yang lalu di situ melemparkan kata-kata kufur kepada-Nya. Sambil
menggeleng-gelengkankepala 40merekaberkata, ‘Engkaudapatmemusnahkanrumah
ibadatdanmembinanya semuladalamtigahari; selamatkanlahdiri-Mu! KalauEngkau
Putera Allah, turunlah dari kayu salib itu.’

41 Begitu jugalah ketua-ketua imam, guru-guru Taurat dan tua-tua, turut mengejek
Isa: 42 ‘Dia telahmenyelamatkan orang lain; diri-Nya sendiri tidak dapat diselamatkan-
Nya. Kalau benar dia Raja Israel, turunlah dari kayu salib itu sekarang, baru kami per-
caya kepada-Nya. 43Dia percayakan Allah. Biar Allah menyelamatkan-Nya sekarang,
kalauAllahmahumengakui-Nya; keranaDiaberkata, “AkuPuteraAllah.” ’ 44Perompak
yang disalib bersama Isa punmenghina-Nya dengan kata-kata demikian.

45 Dari tengah hari hingga tiga petang, seluruh negeri itu diselubungi kegelapan.
46Kira-kira pukul tiga petang, Isa berseru dengan suara yang lantang, ‘Eloi, Eloi, lama
sabakhtani?’ maksudnya ‘Ya Allah, Ya Tuhan-Ku, mengapa Kautinggalkan Aku?’

47Sesetengah orang yang berdiri di situ berkata, apabila mendengar seruan-Nya itu,
‘Orang ini memanggil Ilyas.’

48Serta-merta seorang daripadamerekamengambil span,memenuhinya dengan air
anggur masam dan meletakkannya pada mensiang lalu menawarkannya kepada Isa
sebagaiminuman. 49Yang lainberkata, ‘JanganhiraukanDia;mari kita lihat kalau Ilyas
datangmenyelamatkan-Nya.’

50 Isa berseru lantang sekali lagi, lalu menyerahkan roh-Nya dengan nafas terakhir.
51 Sejurus itu tirai rumah ibadat koyak dari atas ke bawah, bumi digegar gempa

dan batu-batu pejal terbelah; 52kubur-kubur terbuka; dan banyak jenazah orang yang
taat akan Allah dibangkitkan semula; 53 mereka keluar dari kubur dan selepas Isa
dibangkitkan semula, mereka masuk ke kota suci itu dan menampakkan diri kepada
sebilangan besar orang di situ.

54Apabila ketua tentera dan orangnya yangmengawal Isamelihat gempa bumi serta
kejadian-kejadian lain,merekapunketakutan laluberkata, ‘BenarlahDiaPuteraAllah!’

55 Ramai wanita yang telah mengikut Isa dari Galilea dan melayani-Nya ada di situ,
melihat dari jauh. 56Antaramereka ialahMaryamMagdalena danMaryam ibu kepada
Yakobus dan Yusuf serta ibu kepada anak-anak Zebedeus.

Isa dimakamkan
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57 Apabila malam menjelang, datang seorang hartawan dari Arimatea, bernama
Yusuf, yang telahmenjadi pengikut Isa. 58Dia pergi menghadap Pilatus danmemohon
jenazah Isa. Pilatus pun memerintahkan orang menyerahkan jenazah itu kepadanya.
59Yusufmengambil jenazah itu danmengkafankannya dengan kain linen yang bersih.
60 Dia membaringkan jenazah itu di dalam sebuah makam miliknya yang baru di-
galinyadaripadabatupejal. Kemudiandiamenggulingkansebuahbatubesarmenutup
pintumakamitu, lalupergi dari situ. 61Ketika ituMaryamMagdalenaadadi situ, begitu
jugaMaryam yang seorang lagi. Mereka sedang duduk berhadapanmakam itu.

62 Pada keesokannya, iaitu sehari selepas Hari Persediaan, ketua-ketua imam dan
orang Farisi datang beramai-ramaimenghadap Pilatus. 63Mereka berkata, ‘Tuan, kami
teringat, sewaktu Dia masih hidup si penipu itu ada berkata, “Selepas tiga hari Aku
akan bangkit.” 64 Oleh itu, silalah tuan perintahkan supaya dipastikan makam-Nya
tidakdapatdibukahingga tamathari ketiga. Kami takutkalau-kalauparapengikut-Nya
datang pada waktumalam danmencuri mayat-Nya dibawa pergi, lalu berkata kepada
orang ramai, “Dia telah bangkit daripada kematian.” Penipuan ini pasti lebih dahsyat
daripada penipuan pertama.’ 65 Pilatus berkata kepada mereka, ‘Bawalah beberapa
pengawal. Pergilah sendiri, buat apa yang kamufikirkan perlu untukmenjagamakam
itu.’ 66Mereka pun pergi melakukannya. Mereka memperkukuh makam itu supaya
tidak dapat dibuka langsung, danmerekamenugaskan pengawal berjaga di situ.

28
Kebangkitan Isa

1Selepashari Sabat, ketika fajarmenyingsingpadahari pertamaminggu itu,Maryam
Magdalena dan Maryam yang seorang lagi pergi melihat makam Isa. 2 Tiba-tiba
terjadi gempa bumi yang hebat, kerana seorang malaikat Tuhan turun dari syurga
lalu menggulingkan batu yangmenutupmakam itu dan duduk di atasnya. 3Wajahnya
laksana kilat dan pakaiannya seputih salji. 4 Para pengawal menggeletar ketakutan
apabila melihatnya, lalu menjadi seperti orangmati.

5 Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, ‘Jangan takut, aku
tahu kamu mencari Isa yang telah disalib. 6 Dia tidak ada di sini, kerana Dia telah
bangkit semula, seperti yang dikatakan-Nya. Marilah lihat tempat Dia dibaringkan
dulu. 7Kemudian, segeralah pergi dan katakan kepada para pengikut-Nya bahawa Dia
telah bangkit daripada kematian, dan Dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu
akanmelihat-Nya. Lihatlah, aku telahmemberitahumu.’

8Mereka pun keluar dari makam itu dengan takut dan amat gembira, lalu berlari
untuk membawa berita itu kepada para pengikut Isa. 9 Dalam perjalanan, tiba-tiba
Isa menemui mereka sambil berkata, ‘Salam sejahtera!’ Lalu mereka pun mendekati
Isa dan memegang kaki-Nya serta menyembah-Nya. 10Kemudian Isa berkata kepada
mereka, ‘Jangan takut. Pergilah dan suruh saudara-saudara-Ku ke Galilea. Di sana
mereka akanmelihat-Ku.’

Laporan pengawal
11 Sementara perempuan itu sedang dalam perjalanan, beberapa orang pengawal

tersebut masuk ke kota dan melaporkan kepada ketua-ketua imam apa yang telah
terjadi. 12 Setelah bermesyuarat dengan tua-tua, mereka memberikan sejumlah wang
yang besar kepada askar-askar yang berkawal itu 13 serta berpesan, ‘Beritahu orang,
“Para pengikut-Nya datang pada waktu malam dan mencuri mayat-Nya lalu dibawa
pergi sewaktu kami sedang tidur.” 14 Kalau hal ini sampai ke telinga gabenor, kami
akanmelembutkan hatinya dan kamu tidak akan diapa-apakan.’ 15Merekamenerima
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wang itu dan melakukan apa yang diarahkan. Cerita ini biasa disebarkan di kalangan
orang Yahudi hingga sekarang.

Perintah untukmemberitakan Injil
16 Kemudian, pengikut Isa yang sebelas itu pergi ke Galilea, ke gunung yang telah

ditetapkan oleh-Nya. 17 Di sana mereka melihat-Nya lalu menyembah-Nya. Namun
demikian, ada antara mereka yang ragu. 18 Isa berkata kepada mereka, ‘Segala
kekuasaan telah diserahkan kepada-Ku, baik di syurga mahupun di bumi. 19Oleh itu
pergilah, jadikan semua bangsa pengikut-Ku. Imadkan mereka dengan nama Bapa,
Putera dan Roh Suci. 20 Ajar mereka supaya taat akan segala perkara yang telah
Kuperintahkan kepadamu. Aku akan sentiasa bersamamu, hingga ke akhir zaman.’
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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 untukmendahului-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, mengimadkan orang dan mengkhabarkan
firman – bertaubatlah dan datanglah untuk diimadkan, supaya Allah mengampunkan
dosamu. 5Ramailahorangyangdatangdari YudeadanBaitulmaqdisuntukmendengar
kata-kata Yahya. Mereka mengakui dosa mereka lalu Yahya mengimadkan mereka
di Sungai Yordan. 6 Yahya berpakaian yang dibuat daripada bulu unta dengan tali
pinggang 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
9Kemudian 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 merpati turun hinggap ke atas-Nya. 11 Lalu kedengaran suara dari
syurga: ‘Engkaulah Putera-Ku yang Kukasihi dan dengan-Mu Aku berkenan.’

12Lantas, RohSucimemimpin Isake gurun. 13 Isadi situ selamaempatpuluhhari dan
digoda oleh Iblis serta dikelilingi binatang liar. Paramalaikat datangmelayani-Nya.

Pengikut Isa yang pertama
14 Setelah Yahya dipenjarakan, Isa pergi ke Galilea lalu mengkhabarkan Injil dari-

pada Allah. 15 Isa berkata, ‘Sudah genap masanya dan kerajaan Allah hampir tiba.
Bertaubatlah dan percayalah akan Injil ini!’

16 Ketika Isa sedang berjalan di pinggir Laut Galilea, Dia terpandang dua orang
nelayan, Simon 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 danmengikut-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 bapa mereka
dengan orang gajinya di dalam perahu, lalu mengikut Isa.

Isamembentak roh durjana
21 Isa dan pengikut-pengikut-Nya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat berikutnya,

Isa masuk ke saumaah lalu mengajar. 22 Semua yang mendengar-Nya kagum kerana
Diamengajar dengan penuh kewibawaan, berbeza dari guru-guru Taurat. 23Ketika itu
seorangyangdirasukrohdurjanaberadadi saumaah. Diaberseru: 24 ‘Apayanghendak
Kaubuat kepada kami, hai Isa orang Nasaret? Adakah Engkau hendak membinasakan
kami? Aku tahu siapa Engkau. Engkau Yang Suci daripada Allah!’
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25 Isa membentak roh itu, ‘Diam! Keluar daripada orang ini!’ 26 Roh durjana itu
menggoncang-goncang tubuh orang yang dirasuknya 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 tempatkediamanSimondanAndreas. 30 IbumertuaSimonsedangdemamterbaring
di tempat tidur. Setibanya Isa di situ, Dia diberitahu tentang hal itu. 31 Isamenghampiri
ibu mertua Simon, memegang tangannya dan menolongnya bangun. Demam wanita
itu hilang lalu dia melayani mereka.

32 Apabila malam menjelang, semua orang sakit dan orang yang dirasuk roh iblis
dibawa kepada Isa. 33 Semua penduduk kota berhimpun di hadapan rumah itu. 34 Isa
menyembuhkan ramai orang daripada pelbagai penyakit. Dia jugamenghalau roh-roh
iblis sambil memerintahkanmereka diam keranamereka tahu siapa Dia.

Isamengajar di kota-kota lain
35Keesokannya, padawaktu subuh, Isabangun lalupergi ke luarkotake suatu tempat

yang sunyi untuk berdoa. 36 Simon dan rakan-rakannya pergi mencari Isa. 37 Setelah
menjumpai-Nya, mereka berkata: ‘Semua orang sedangmencari-Mu!’

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

Isamenyembuhkan seorang yang sakit kusta
40 Seorang yangmenghidap penyakit kusta datang kepada Isa lalu berlutut meminta

pertolongan-Nya. Katanya, ‘Jika Engkaumahu, Engkau dapat mentahirkanku.’
41 Isa berbelas kasihan lalu menghulurkan tangan-Nya menyentuh orang itu sambil

berkata, ‘Aku mahu. Tahirlah!’ 42 Pada saat itu juga orang itu ditahirkan daripada
penyakit kusta.

43 Isa menyuruhnya pergi dengan memberi suatu peringatan keras: 44 ‘Dengar baik-
baik. Jangan beritahu sesiapapun hal ini. Tetapi pergi kepada imam, kemudian
persembahkan korban sebagaimana diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti kepada
merekabahawakamubenar-benar sudahditahirkan.’ 45Tetapiorang itumenyebarkan
hal itu merata-rata dan terus-menerus, sehingga Isa tidak dapat masuk 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

1 Beberapa hari kemudian, Isa pulang ke Kapernaum dan tersebarlah khabar itu.
2Ramailah 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 lalumenurunkanorang lumpuhyang terbaring di
atas tikar. 5Melihat imanmereka yang begitu teguh, Isa berkata kepada orang lumpuh
itu, ‘Anak-Ku, dosamu telah diampunkan.’

6Guru-guruTaurat yangdudukdi situberkatadalamhati, 7 ‘Lancangnyadiamengku-
furi Allah! Tiada siapa bolehmengampunkan dosa kecuali Allah!’
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8 Tetapi Isa segera mengetahui dalam roh-Nya bahawa mereka berfikir demikian
lalu berkata, ‘Mengapa kamu berfikir begitu? 9Manakah yang lebihmudah dikatakan:
“Dosamu telah diampunkan,” atau, “Bangun, angkat tikarmu dan berjalanlah”?
10Tetapi supayakamu tahubahawadi bumi ini Putera Insanberkuasamengampunkan
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 Allah. 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 bangunmengikut-Nya.

15 Selepas itu Isa makan di rumah Lewi. Ramai pemungut cukai dan ‘orang berdosa’
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 pemungut
cukai dan “orang berdosa”?’

17 Isa mendengar pertanyaan itu lalu menjawab, ‘Orang sakitlah yang memerlukan
tabib, bukannya orang sihat. Aku datang bukan untuk 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 jamuan kahwin berpuasa? Tentu tidak,
selagi pengantin lelaki masih bersama mereka, tidaklah mereka berpuasa. 20 Tetapi
akan tiba saatnya pengantin lelaki dibawa pergi meninggalkan mereka. Ketika itulah
mereka berpuasa.

21 ‘Tiada siapamenggunakan kain baru untukmenampal pakaian lama, kerana kain
baru itu akanmengecut dan semakinkoyaklahpakaian lama. 22Begitu juga, tiada siapa
menuangkan air anggur yang baru ke dalam bekas kulit yang lama. Kalau dilakukan,
air anggur baru akan memecahkan bekas lama, dan kedua-duanya terbuang. Air
anggur barumesti dituangkan ke dalam bekas yang baru.’

Isa dan hari Sabat
23Pada suatu hari Sabat, Isa danpara pengikut-Nya berjalanmelalui ladang gandum.

Para pengikut-Nya mula memetik beberapa tangkai bijirin gandum. 24 Sebilangan
orang Farisi berkata kepada Isa, ‘Lihatlah, para pengikutmumelanggar hukum Taurat
pada hari Sabat!’

25 Isa menjawab, ‘Tidakkah kamu membaca apa yang dilakukan oleh Daud semasa
dia dan anak buahnya kekurangan dan kelaparan? 26Dia masuk ke khemah Allah se-
waktu Abiatar berjawat sebagai Imam Besar lalu makan roti persembahan, meskipun
perbuatan itu dilarang kerana hanya imam dibenarkan makan roti itu. Daud juga
memberikan roti itu kepadamereka yang ada bersamanya.’

27 Isamenambah, ‘Hari Sabat diwujudkan untukmanusia, bukannyamanusia diwu-
judkan untuk hari Sabat. 28 Jadi Putera Insan juga Junjungan atas hari Sabat.’
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3
1 Kemudian Isa kembali ke saumaah. Di situ ada seorang yang lumpuh sebelah

tangannya. 2Ada beberapa orang yang inginmencari alasan untukmembuat tuduhan
terhadap Isa. Merekamemerhatikan dengan teliti sama ada Dia akanmenyembuhkan
orang itu pada hari Sabat. 3 Isa berkata kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya
itu, ‘Berdiri, marilah ke depan.’

4Kemudian 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
denganmereka yang begitu keras kepala. Lalu Dia berkata kepada orang yang lumpuh
sebelah tangannya itu, ‘Hulurkan tanganmu.’ Orang itu punmenghulurkan tangannya
yang lumpuh, tangan itu terus sembuh. 6 Orang Farisi keluar dari situ lalu segera
berpakat dengan beberapa anggota golongan Herodes untukmembunuh Isa.

Orang ramaimengikut Isa
7 Isa beredar ke laut bersama pengikut-pengikut-Nya. Ramai orang Galilea datang

kepada-Nya. Ada yang dari Yudea, 8 Baitulmaqdis, 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 menyediakan perahu untuk-Nya supaya Dia tidak terhimpit. 10 Ramai
orang telahdisembuhkan-Nya. Oleh itu, orang sakit berebut-rebut hendakmenyentuh-
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 Injil 15 serta dikurniai
kuasa untuk menghalau roh-roh iblis. 16 Dua belas orang yang dipilih-Nya itu ialah:
Simon (yang juga dipanggil-Nya Petrus); 17Yakobus dan saudaranya Yahya iaitu anak-
anak Zebedeus (dua orang adik-beradik ini digelar-Nya Boanerges, yang bermakna
Anak Petir); 18 Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Tomas, Yakobus anak Alfeus,
Tadeus, Simon orang Patriot 19dan juga Yudas Iskariot yang kelakmengkhianati-Nya.

Isa dan Beelzebul
20Selepas itu Isamasuk ke sebuah rumah, tetapi begitu ramainya orang yang datang

berkumpul semula sehingga Isa dan pengikut-pengikut-Nya tidak sempat makan.
21Apabila keluarga Isamendengar perkara ini, mereka juga datang untukmengambil-
Nya apabila mendengar orang berkata, ‘Dia tidak siuman.’

22Sebilangan guruTaurat dari Baitulmaqdis berkata, ‘DiadirasukBeelzebul! Dengan
kuasa penghulu roh iblis Dia menghalau roh-roh iblis.’

23 Oleh itu Isa memanggil semua orang itu lalu bercakap melalui beberapa ibarat:
‘Bagaimana Iblis dapat menghalau Iblis? 24 Kalau satu kerajaan berpecah belah,
kerajaan itu tidak dapat bertahan. 25 Dan jika keluarga berpecah belah, keluarga itu
akan hancur. 26Dan jika Iblis berontak melawan dirinya sendiri dan berpecah belah,
dia tidak dapat bertahan; sudah sampailah saat kemusnahannya. 27Tiada siapa dapat
memasuki rumah seorang yang gagah dan merampas hartanya, kecuali orang gagah
itu dapat diikatnya dahulu. 28 Ingatlah: Segala dosa dan kata kufur manusia dapat
diampunkan. 29Tetapi sesiapa yangmengkufuri 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

31Apabila 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, ‘Lihatlah! Ibu dan saudara-saudara-Mu ada di luar. Mereka memanggil
Engkau.’

33 Isa menjawab, ‘Siapakah ibu-Ku? Siapakah saudara-saudara-Ku?’
34 Dia memandang semua orang yang duduk di sekeliling-Nya lalu berkata, ‘Lihat,

inilah ibu dan saudara-saudara-Ku! 35Sesiapa yangmelakukan kehendakAllah, 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 menabur benih, ada yang jatuh di jalan, lalu habis
dimakanburung. 5Adayang jatuhdi tempat yangberbatudankurang tanahnya. Benih
itu cepat tumbuh kerana tanahnya tidak dalam. 6 Tetapi ketika matahari naik, tunas-
tunas itu layu lalukeringkerana tidakmempunyai akar. 7Adapula yang jatuhdi tengah
semak berduri, lalu semakmembesar danmembantutkannya 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.’

9Lalu kata-Nya, ‘Jika kamu bertelinga, dengarlah.’
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 untuk mengetahui rahsia kerajaan Allah. Tetapi orang luar akan
mendengarnyamelalui 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,

bagaimanakahkamudapatmengerti ibarat yang lain? 14Peladang itumenaburfirman.
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
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. 20 Dan yang lain
seperti benih yang ditabur di tanah subur. Merekamendengar danmenyambut firman
itu lalu mendatangkan hasil: tiga puluh, enam puluh atau seratus kali ganda.’

Ibarat tentang pelita
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21 Isa berkata pula, ‘Pernahkahorangmemasangpelita lalumeletakkannyadi bawah
pasu atau katil? Tentu diletakkannya di atas kaki pelita. 22 Yang tersembunyi akan
dinyatakan, yang dirahsiakan akan didedahkan. 23 Jika kamu bertelinga, dengarlah.’

24Selepas itu Isa berkata, ‘Perhatikan apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu gu-
nakanuntukmengukurakandigunakan terhadapmu,malah lebihberat lagi. 25Sesiapa
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, ‘Kerajaan Allah ibarat seorang yang menabur benih di

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

Ibarat tentang biji sesawi
30 ‘Bagaimanakah kerajaan Allah?’ kata Isa lagi. ‘Apakah ibarat yang dapat digu-

nakanuntukmenjelaskannya? 31Keadaannya seperti biji sesawi yangditaburdi tanah,
iaitu benih terkecil di dunia. 32 Tetapi apabila ditabur, benih itu tumbuh dan menjadi
tumbuhan yang terbesar. Dahannya begitu rimbun sehingga burungmembuat sarang
di bawah keteduhannya.’

33 Dengan banyak ibarat yang semacam itu Isa mengajar tentang firman kepada
mereka, setakat yang dapat mereka faham. 34 Dia tidak berkata-kata kepada mereka
tanpa ibarat. Tetapi apabila Dia sendirian dengan para pengikut-Nya, Dia men-
erangkan 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 perahu
sehingga hampir dipenuhi air. 38 Ketika itu Isa sedang tidur di bahagian belakang
perahu, kepala-Nya beralaskan bantal. Para pengikut-Nya mengejutkan Dia lalu
berkata, ‘Tuan Guru, tidakkah Engkau peduli? Kita hampir karam!’

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

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

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

5
Isamenyembuhkan 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 durjana keluar dari perkuburan
lalu menemui-Nya. 3 Orang itu tinggal di kawasan perkuburan. Tiada siapa terdaya
mengikatnya lagi, meskipun dengan rantai. 4Berkali-kali dia dirantai dan dibelenggu,
tetapi dapat diputuskannya rantai itu dan dipatahkannya belenggu itu. Tiada seorang
pun dapat menguasainya. 5 Siang malam dia merayau di perkuburan dan di bukit,
sambil menjerit-jerit danmencederakan badannya dengan batu.
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6Dari jauhdiamelihat Isa lalu larimendekati-Nyadan sujuddihadapan-Nya. 7Orang
itu berseru dengan suara keras, ‘Hai Isa, Putera Allah Yang Maha Tinggi, apa urusan-
Mu dengan aku? Demi Allah, jangan seksa aku!’ 8 Kerana sebelumnya Isa berkata
kepadanya, ‘Roh durjana, keluarlah kamu daripada orang ini!’

9Kemudian Isa bertanya kepadanya, ‘Siapa namamu?’
Orang itu menjawab, ‘Legion, kerana kami ini ramai sekali.’ 10 Dia memohon

sungguh-sungguhkepada Isa supaya tidakmenghalaumerekakeluar 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, ‘Suruhlah kami pindah ke babi itu,
biarlah kamimasuk ke dalam tubuh babi itu.’ 13 Isa bersetuju, lalu roh-roh durjana itu
keluar dan masuk ke dalam tubuh kawanan babi itu. Kesemua babi itu, kira-kira dua
ribu ekor, terjun dari tepi cenuram ke dalam laut lalu mati lemas.

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

18 Ketika Isa menaiki perahu, orang yang tadinya dirasuk roh iblis itu memohon
kepada-Nya, supaya dia dibenarkanmenyertai-Nya. 19Tetapi Isa tidak membenarkan,
sebaliknya berkata, ‘Pulanglah kepada keluargamu, kepada orang sekampungmu.
BeritahumerekabetapabesarnyapertolonganTuhanbagimudanbagaimanaDia telah
berbelas kasihan pada kamu.’ 20Orang itu pun mula menjelajahi daerah sepuluh kota
dan menceritakan 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 diamelihat Isa, dia sujud di hadapan-Nya 23danmerayu,
‘Anak perempuanku sakit tenat, hampir mati. Tolonglah datang, letakkan tangan-Mu
padanya, supaya dia sembuh dan dapat terus hidup.’ 24 Isa pun pergi bersama Yairus.
Begitu ramainyaorangyangmengikut Isa sehinggaDiadiasakdari semuapihak. 25Di

situ ada seorangwanita yang sudah dua belas tahunmenghidap penyakit pendarahan.
26Dia telahmenghabiskan segala hartanya untuk dirawat oleh ramai tabib tetapi tidak
sembuh, semakin parah keadaannya. 27Wanita 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.’ 29Dengan serta-merta pendarahannya berhenti.
Dia merasakan dirinya sudah sembuh.

30Pada saat itu Isa sedar ada kuasa yang telah keluar daripada-Nya laluDia bertanya,
‘Siapa yang menyentuh jubah-Ku?’ 31 Para pengikut-Nya berkata, ‘Lihatlah orang
berasak-asak di sekeliling Engkau. Bagaimana Engkau boleh bertanya siapa yang
menyentuh-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.’
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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.’

37Lalu Isa tidakmembenarkan siapapunmengikut-Nya kecuali Petrus, Yakobus dan
Yahya, 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.’
40Tetapi merekamentertawakan Isa.
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 segerabangkit laluberjalan. Mereka semuasungguhkagum. 43Tetapidengan
tegas Isa melarang mereka memberitahu sesiapa tentang perkara itu, lalu menyuruh
merekamemberi anak itu makan.

6
Isamengajar di Nasaret

1 Isa beredar dari situ lalu pulang bersama para pengikut-Nya ke kampung halaman-
Nya. 2 Pada hari Sabat Dia mula mengajar di saumaah. Jemaah di situ hairan
mendengar ajaran Isa.

‘Dari manakah Dia memperoleh semua ini?’ tanya mereka. ‘Apakah kebijaksanaan
yangadapada-Nya? BagaimanakahDiadapatmelakukanmukjizat? 3BukankahDia ini
tukang kayu, anak kepadaMaryam, saudara kepada Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon?
Bukankah saudara-saudara perempuan-Nya tinggal di sini?’ Oleh itu mereka enggan
menerima-Nya.

4 Isa berkata kepada mereka, ‘Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di
kampunghalamannya, di antara sanak-saudaranyadandi dalamkeluarganya sendiri.’
5 Dia tidak dapat melakukan satu mukjizat pun di situ. Dia hanya menyembuhkan
beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan-Nya pada mereka. 6 Dia sungguh
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: ‘Jangan bawa apa-apa dalam perjalanan,
kecuali sebatang tongkat – roti pun jangan, beg pun jangan, wang dalam ikat pinggang
pun jangan. 9 Pakailah capal, tetapi sehelai baju sahaja.’ 10 Isa berkata lagi, ‘Apabila
kamu disambut di sesebuah rumah, tinggallah di situ hingga kamu beredar dari kota
itu. 11 Sebaliknya, jika penduduk sesuatu kota enggan menerimamu atau mendengar
kata-katamu, pergilah dari situ dan kebaskan debu daripada tapak kakimu sebagai
kesaksian terhadapmereka.’

12Pengikut Isa yang dua belas itu pun pergi menyampaikan berita bahawamanusia
harus bertaubat. 13 Mereka menghalau banyak roh iblis, dan menyapukan minyak
pada ramai orang sakit serta menyembuhkanmereka.

Nabi Yahya dibunuh
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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.’
Ada pula yang berkata, ‘Dia ini nabi, seperti nabi zaman dahulu.’
16Ketika mendengar hal demikian, Herodes berkata, ‘Dia itu Yahya yang kepalanya

telah kupancung, tetapi dia hidup semula!’
17 Ini keranamemang Herodes telahmemberikan 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.’ 19 Akibatnya
HerodiasmenaruhdendamterhadapYahyadan inginmembunuhnya, tetapihasratnya
terhalang, 20 sebabHerodes takut akan Yahya. Herodes tahu Yahya seorang yang benar
dansuci, oleh itudiamelindungiYahya. Herodes jugasukamendengarkata-kataYahya,
meskipun kata-kata itu membuatnya sangat gelisah.

21Akhirnya Herodias mendapat peluang apabila Raja Herodesmengadakan jamuan
hari jadinya untuk semua pegawai tinggi kerajaan, panglima dan tokoh masyarakat
Galilea. 22Anak gadis Herodias menari danmenghiburkan Herodes serta tetamunya.
Oleh itu raja berkata kepada gadis itu, ‘Mintalah daripadaku apa saja yang kamu

ingini dan akan kuberikan kepadamu.’ 23 Dia menyambung dengan sumpah, ‘Apa
sahajayangkamumintaakankuberi kepadamu,walauseparuhkerajaankusekalipun.’

24Gadis itu pergi bertanya kepada ibunya, ‘Apakah yang patut kuminta?’
Jawabnya, ‘Kepala Yahya Pengimad.’
25Gadis itu segera kembali kepada raja dan berkata, ‘Akumahu 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 mem-
bawakan 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
30Kemudian rasul-rasul kembali berkumpul dengan Isa danmelaporkan segala yang

telah mereka lakukan serta ajarkan. 31 Orang yang datang dan pergi di situ begitu
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 tempat 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. 34Apabila Isa turun dari perahu dan melihat orang ramai di situ, hati-
Nya penuh belas kasih kerana mereka seperti domba tanpa gembala. Dia pun mula
mengajarkan banyak perkara kepadamereka.

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

37Tetapi Isa menjawab, ‘Kamu berilahmerekamakan.’
Para pengikut-Nya bertanya, ‘Haruskah kami pergi membeli roti berharga dua ratus

dinar untukmemberi merekamakan?’
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38 Isa bertanya, ‘Pergilah lihat berapa banyak roti yang ada pada kamu.’
Setelahmerekamemeriksanya, 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 Diamemecah-mecahkan roti itu danmenyerahkannya kepada
para pengikut-Nya untuk diberikan kepada orang ramai itu. Dia membahagikan juga
dua ekor ikan itu kepada mereka semua. 42 Setiap orang makan sehingga kenyang.
43 Selepas itu para pengikut-Nya mengumpulkan lebihan makanan roti dan ikan
sebanyak dua belas bakul. 44 Jumlah orang lelaki yang makan itu kira-kira lima ribu
orang.

Isa berjalan di atas air
45 Isa segera mengarahkan para pengikut-Nya pergi dahulu dengan perahu ke Bet-

saida di seberang laut sementara Dia menyuruh orang ramai itu pulang. 46 Setelah
mereka pergi, Isa naik ke bukit untuk berdoa.

47Apabila hari sudahmalam, perahu para pengikut Isa sudah sampai ke tengah laut
sedangkan Isa seorang diri di darat. 48 Isa melihat para pengikut-Nya bersusah payah
mendayung perahu kerana angin bertiup dari arah bertentangan. Kira-kiramenjelang
subuh, Isa berjalan di atas air menghampiri mereka. Dia hendakmendahului mereka.
49 Tetapi ketika mereka terpandang Dia berjalan di atas air, mereka menyangka-Nya
hantu lalu mereka berteriak-teriak. 50Mereka 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 belum mengerti apa sebenar yang berlaku dengan roti
itu, kerana hati merekamasih keras.

53Merekamenyeberang hingga tiba di Genesaret. Di situ mereka menambat perahu
itu. 54 Sebaik-baik mereka turun dari perahu, orang mengenal Isa 55 lalu berlari ke
serata kawasan danmembawakan 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 pekanataudi kampung –pendudukdi situmembawaorangyang sakit kepasar-
pasar. Mereka memohon agar sekurang-kurangnya Isa membenarkan orang sakit itu
menyentuh jubah-Nya. Semua yangmenyentuhnya terus sembuh.

7
Adat istiadat nenekmoyang

1Orang 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 menurut cara-cara yang ditentukan. 4 Apabila pulang
dari pasar, mereka juga tidak akan makan sebelum membersihkan diri. Banyak lagi
peraturan yang diamalkan oleh mereka, seperti hal membasuh 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? Mengapakah mereka
makan dengan tangan yang “tidak suci”?’

6 Isa menjawab, ‘Tepat sekali kata-kata Nabi Yasyaya dalam nubuatnya tentangmu,
hai orangmunafik; seperti yang tersurat:
‘ “Bangsa ini menghormati-Ku
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dengan kata-kata,
tetapi hati mereka jauh daripada-Ku.

7 Sia-sialahmerekamenyembah-Ku;
sedangkan ajaran yangmereka
ajarkan ialah peraturanmanusia.”

8 ‘Kamumengetepikan perintah Allah untukmenurut adat istiadat manusia.’
9 Isaberkata lagi: ‘KamusungguhpandaimenyingkirkanperintahAllahuntukmene-

gakkan adat istiadatmu sendiri! 10Musamenyampaikan perintah ini, “Hormatilah ibu
bapamu” dan “Orang yang mencaci ibu bapa sendiri mesti dihukum mati.” 11 Tetapi
kamumemberikanajaranberikut: Jika seseorangberkata kepada ibubapanya, “Segala
apayangharuskugunakanuntukmembantuayahdanemak, sudahkujadikankorban”
(iaitu telah dipersembahkan kepadaAllah), 12maka orang itu tidak perlumenolong ibu
bapa. 13 Jadi, adat istiadat yang kamu sampaikan membatalkan firman Allah. Banyak
lagi perkara sedemikian yang kamu lakukan.’

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

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 kedalamseseorang tidakdapatmenajiskannya? 19Kerana sesuatu itu 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, berden-
dam,menipu,mengeluarkankata-kata lucah, bermata jahat, dengki,mengkufuriAllah,
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 Ibu kepada seorang anak perempuan yang dirasuk roh
durjana telah mendengar tentang Isa lalu segera datang kepada-Nya dan sujud di
hadapan-Nya. 26Wanita 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 bawahmeja punmakan sisa yang
dijatuhkan oleh anak-anak.’

29Maka Isa berkata kepadanya, ‘Kerana jawapanmu itu, pulanglah. Roh iblis sudah
keluar daripada tubuh anakmu.’

30Apabila ibu itu pulang ke rumah, diamendapati anaknya sedang berbaring di katil
dan tidak lagi dirasuk roh iblis.

Isamenyembuhkan seorang bisu tuli
31Selepas itu IsameninggalkandaerahTirus,meneruskanperjalanankeLautGalilea

melalui Sidon, ke tengah-tengah daerah Sepuluh Kota. 32 Di sana seorang bisu tuli
dibawa kepada-Nya dengan permohonan agar Isa meletakkan tangan padanya.
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33 Isa membawanya ke samping, jauh daripada orang ramai itu, lalu memasukkan
jari-Nya ke dalam kedua-dua belah telinga orang itu. Kemudian Dia meludah dan
menyentuh lidah orang itu. 34Selepas itu Diamenengadah ke langit lalumenarik nafas
panjang dan berkata kepada orang itu, ‘Effata!’ (ertinya ‘Terbukalah!’). 35 Serta-merta
telinga orang itu terbuka dan lidahnya pulih, lalu dia bertutur dengan baik.

36 Isa melarang semua yang hadir menceritakan hal itu kepada sesiapapun. Tetapi
semakin Isa melarang, semakin mereka menceritakannya. 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

1Pada suatu hari, ketika orang tersangat ramai berhimpun dan kehabisanmakanan,
Isa memanggil para pengikut-Nya lalu berkata, 2 ‘Aku kasihan kepada orang ramai
ini, sudah tiga hari mereka bersama-Ku, dan sekarang mereka kehabisan makanan.
3Kalau Kusuruhmereka pulang dengan perut kosong, mereka akan pengsan di tengah
jalan kerana ada yang datang dari jauh.’

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

5 Isa bertanya kepadamereka, ‘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
menyerahkannya kepada para pengikut-Nya untuk dihidangkan, 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. 8Kesemuaorangpunmakan sehingga kenyang. Sisa lebihanmakanan
yang dikumpulkan sebanyak tujuh bakul penuh. 9Bilanganmereka itu kira-kira empat
ribu orang. Isa pun menyuruh mereka pulang. 10 Selepas itu Isa terus menaiki perahu
bersama para pengikut-Nya pergi ke daerah Dalmanuta.

11 Beberapa orang Farisi datang kepada Isa dan mula bersoal jawab dengan-Nya
untukmemerangkap-Nya. Untukmenduga-Nya,merekameminta daripada-Nya suatu
tanda ajaib dari syurga. 12 Isa mengeluh lalu menjawab, ‘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 Isamengingatkanmereka, ‘Berhati-hatilah dengan ragi orang
Farisi dan ragi Herodes.’

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

17 Isa mengetahui apa yang mereka bincangkan lalu Dia bertanya, ‘Mengapa kamu
memperbincangkan 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.
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20 ‘Dan apabila Aku memecah-mecahkan tujuh buku roti untuk empat ribu orang,
berapa bakul lebihanmakanan yang kamu kumpulkan?’

‘Tujuh,’ jawabmereka.
21Lalu Isa berkata kepadamereka, ‘Kamumasih belum faham lagi?’
Isamenyembuhkan seorang buta

22 Isa dan para pengikut-Nya tiba di Betsaida. Beberapa orang membawa seorang
buta kepada Isa danmemohon agarDiamenyentuhnya. 23 Isamemegang 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 kamu
melihat apa-apa?’

24Orang itumemandang ke hadapan lalu berkata, ‘Aku nampak orang, rupamereka
seperti pokok berjalan.’

25 Sekali lagi Isa meletakkan tangan-Nya pada mata orang itu. Setelah orang itu
berusaha untuk melihat, kali ini penglihatannya cukup terang dan matanya telah
sembuh. 26 Isa punmenyuruhnya pulang sambil berkata, ‘Janganmasuk lagi ke pekan
itu.’

Pengakuan Petrus
27 Setelah itu Isa dan para pengikut-Nya pergi ke pekan-pekan di sekitar Kaisarea

Filipi. Di tengah jalan Isa bertanya kepadamereka, ‘Menurut orang, Aku ini siapa?’
28Mereka menjawab, ‘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 jangan memberitahu sesiapapun tentang

diri-Nya.
Isamemberitahu tentang kematian-Nya

31Kemudian IsamulamengajarmerekabahawaPutera Insanharusbanyakmenang-
gung kesengsaraan serta ditolak oleh para pemimpin masyarakat, ketua imam dan
guru Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi tiga hari kemudian, Dia akan bangkit semula.
32 Isamengatakan perkara ini dengan terus-terang. Oleh itu, Petrusmenarik Isa ke tepi
danmenegur Dia.

33 Isa berpaling memandang para pengikut-Nya lalu menegur Petrus, ‘Pergilah dari
sini, hai Iblis! Kamu tidak berfikir secara Allah, tetapi secaramanusia.’

34 Setelah itu Isa memanggil para pengikut-Nya dan orang ramai di situ lalu berkata
kepada mereka, ‘Jika seseorang hendak mengikut-Ku, dia harus melupakan kepentin-
gan dirinya, memikul salib, dan mengikut-Ku. 35 Sesiapa yang mempertahankan
hidupnya, akan kehilangan hidupnya. Tetapi sesiapa yang mengorbankan hidup
untuk-Ku dan untuk Injil, akan menyelamatkan hidupnya itu. 36 Apa gunanya jika
seseorang memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan hidupnya? 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 para malaikat
suci.’

9
1 Isa berkata lagi, ‘Sesungguhnya, ada beberapa orang di sini yang tidak akan mati

sebelummelihat kerajaan Allah datang dengan kuasa.’
Penjelmaan
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2 Enam hari kemudian, Isa membawa Petrus, Yakobus, dan Yahya, pergi ke sebuah
gunung yang tinggi di mana mereka bersendirian. Di situ Isa berubah rupa di depan
mata mereka. 3 Pakaian-Nya menjadi 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, kerana ketiga-
tiganya ketakutan.)

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

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

9Sewaktu berjalan turun dari gunung itu, Isamemperingatkanmereka supaya tidak
memberitahu sesiapa segala yang telah mereka lihat, sehingga Putera Insan bangkit
daripada kematian. 10Mereka mentaati pesan itu, sambil tertanya-tanya apa maksud
‘bangkit daripada kematian.’

11 Mereka 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 bagaimana dengan apa yang tersurat tentang Putera Insan, bahawa Dia akan
banyakmenanggungpenderitaandanpenghinaan? 13Akuberkatakepadamu, Ilyas su-
dahpun datang dan orangmemperlakukannya sesuka hati, tepat seperti yang tersurat
tentang dirinya.’

Isamenyembuhkan 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, ‘Tentang apa kamu bersoal jawab dengan
mereka?’

17 Seorang daripada orang ramai itu menjawab, ‘Tuan Guru, aku membawa anakku
kepada pengikut-pengikut-Mu. Anakku dirasuk oleh roh yang membuatnya bisu.
18Apabila roh itumenyerangnya, diamenghempas-hempas tubuhnya ke tanah,mulut-
nyaberbuih, giginyamengertakdanbadannyamenjadi kaku. Akumemohonpengikut-
pengikut-Mumenghalau roh itu tetapi mereka tidak dapat melakukannya.’

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

20Mereka punmembawa anak itu kepada Isa. Sebaik-baik roh itumelihat Isa, ia pun
membuat anak itu sawan, lalu jatuh berguling-guling ke tanah, mulutnya berbuih.

21 Isabertanyakepadabapaanak itu, ‘Sejakbiladiabegini?’ Bapaanak itumenjawab,
‘Sejak dia kecil lagi. 22 Sudah berkali-kali roh itu cuba membunuhnya dengan mem-
buangnya ke dalam api atau air. Kasihanlah kami dan tolonglah kami, kalau Engkau
dapatmenolong.’ 23 Isa berkata kepadanya, ‘Apa katamu? Kalau Engkau dapat? Segala
sesuatumungkin bagi orang yang percaya.’

24Bapa itu segera berseru, ‘Aku percaya; tolonglah agar aku lebih percaya lagi!’
25Ketika Isa melihat orang ramai datang berkerumun, Dia memerintah roh durjana

itu, ‘Hai roh bisu tuli, Aku perintahkan kamu keluar daripada anak ini dan jangan
memasukinya lagi.’
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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 tangannya dan menolongnya bangun. Anak itu
pun berdiri.

28 Selepas itu Isa masuk ke rumah. Ketika tiada lagi orang lain di situ, para pengikut-
Nya bertanya kepada-Nya, ‘Mengapa kami tidak dapat menghalau roh itu?’

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

30 Setelah itu Isa dan para pengikut-Nya beredar dari situ dan meneruskan per-
jalanan 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 akan dibunuh, tetapi selepas tiga hari Dia
akan bangkit semula.’ 32 Mereka 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?’ 34Mereka tidak menjawab,
kerana dalam perjalananmereka telahmempersoalkan siapa yang terbesar.

35 Isa duduk lalu memanggil pengikut-Nya yang dua belas itu. Dia berkata kepada
mereka, ‘Kalau sesiapa ingin menjadi yang pertama, dia mestilah menjadi yang ter-
akhir 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 yangmenerima-Ku, menerima Allah yangmengutus-Ku.’

Menghalau roh iblis
38Yahyaberkata kepada Isa, ‘TuanGuru, kamimelihat seorang lelakimenghalau roh-

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

39Tetapi Isa berkata, ‘Jangan larang dia, kerana seseorang yangmelakukanmukjizat
dengan nama-Ku tidak mungkin mencela-Ku sejurus selepas itu. 40Orang yang tidak
menentang kita,memihakkepadakita. 41Sesiapa yangmemberimu secawanair dalam
nama-Ku, kerana kamu pengikut al-Masih, sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, dia
pasti akanmendapat ganjarannya.

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, daripadamempunyai dua tangan tetapi terhumbankeneraka,
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.
Lebihbaikkamumemasukihidupdalamkeadaanpincang, daripadamemiliki duakaki
tetapi terhumban ke neraka. 46 Di sana cacingnya tidak akan mati dan apinya tidak
akan padam.

47 ‘Jikamatamumenyebabkan kamu berdosa, cungkillahmata itu keluar. Lebih baik
kamu memasuki kerajaan Allah dengan sebelah mata sahaja, daripada memiliki dua
mata tetapi terhumban ke neraka. 48Di sana
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‘ “cacingnya tidak akanmati,
dan apinya tidak akan padam.” ’

49 ‘Setiap orang akan disaluti api.
50 ‘Garamitubaik, tetapi jikahilang rasanya, bagaimanakamudapatmengembalikan

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 Yordan. Ramai sekali orang yang datang kepada-Nya maka, seperti biasa, Dia
punmengajar mereka.

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

3Diamenjawab, ‘Apa yang diperintahkan olehMusa 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 harusmeninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan isterinya, 8dan
mereka berdua akanmenjadi satu,” bukan lagi dua, tetapi satu. 9Maka, apa yang telah
disatukan oleh Allah, janganlahmanusia memisahkan.’

10 Di dalam rumah, para pengikut-Nya bertanya lagi kepada-Nya tentang hal ini.
11Dia menjawab, ‘Sesiapa yang menceraikan isterinya dan berkahwin dengan perem-
puan lain, melakukan zina. 12 Begitu juga, jika seseorang wanita menceraikan
suaminya dan berkahwin dengan lelaki lain, dia melakukan zina.’

Isamemberkati kanak-kanak
13 Selepas itu, orang membawa kanak-kanak kecil kepada-Nya supaya Dia menyen-

tuh mereka, tetapi para pengikut-Nya memarahi mereka. 14Tetapi apabila Isa melihat
hal itu, Dia sungguh tidak menyenanginya, lalu berkata, ‘Biarkan kanak-kanak kecil
itu datang kepada-Ku, jangan larangmereka, kerana daripada yang seperti merekalah
terdirinyakerajaanAllah. 15Sesungguhnya, Akuberkatakepadamu, sesiapayang tidak
menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, pasti tidak akan memasukinya.’
16 Isa mendukung dan mendakap kanak-kanak kecil itu, meletakkan tangan-Nya pada
mereka, danmemberkati mereka.

Orang yang kaya itu
17 Ketika Dia sedang melangkah ke jalan, seorang datang berlari-lari, berlutut

kepada-Nyadanbertanya, ‘WahaiGuruyangbaik, apakahyangharuskulakukanuntuk
mewarisi hidup kekal?’

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

20Orang itu menjawab, ‘Tuan Guru, semua ini telah aku taati dari usia muda lagi.’
21 Isa memandangnya dengan penuh kasih lalu berkata, ‘Ada satu kekuranganmu.

Pergilah, jual segala yang ada padamu, berikan hasil penjualannya kepada orang
miskin, maka kamu akan mendapat harta di syurga. Sesudah itu datanglah dan ikut
Aku.’
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22Tetapi orang itu sedihmendengar kata-kata ini lalu pergi dengan dukacita, kerana
dia mempunyai 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 susahnyauntukmasukkedalamkerajaanAllah! 25Lebihmudah
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?’

27Tetapi Isa memandangmereka lalu berkata, ‘Bagi manusia hal itu mustahil, tetapi
tidak bagi Allah, kerana bagi Allah segala-galanya dapat dilakukan.’

28Kemudian Petrus berkata kepada-Nya, ‘Lihatlah, kami telahmeninggalkan segala-
galanya danmengikut-Mu!’

29 Isa menjawab, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang telah
meninggalkan rumah, adik-beradik, ibu bapa, anak isteri, atau tanah untuk-Ku dan
untuk Injil 30 pasti akan 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
akanmenjadi yang pertama.’

Isamemberitahu lagi tentang kematian-Nya
32 Ketika mereka di perjalanan, menuju ke Baitulmaqdis, dan Isa mendahului

mereka, maka mereka sungguh takjub. Sambil mengikut-Nya, mereka berasa takut.
Kemudian Dia membawa pengikut-Nya yang dua belas itu ke samping lalu memberi-
tahu 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
danmenyerahkan-Nyakepadaorangbukanbani Israel. 34Merekaakanmengejek-Nya,
menyebat-Nya,meludahi-Nya, danmembunuh-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, ‘TuanGuru, kamimahuEngkaumembuat apa-apayangkamimintauntukdiri
kami.’

36 Isa bertanya kepadamereka, ‘Apa yang kamumahu Aku buat untukmu?’
37Mereka berkata kepada-Nya, ‘Kurniailah kami duduk di kiri dan kanan-Mu dalam

kemuliaan-Mu.’
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 Kuterima?’

39Merekamenjawab, ‘Sanggup.’
Lalu Isa berkata kepadamereka, ‘Memang kamu akanminum daripada cawan yang

Kuminum dan diimadkan dengan pengimadan yang Kuterima. 40 Tetapi untuk duduk
di kiri dan kanan-Ku bukanlah Aku memberikannya, tetapi bagi mereka yang tempat
itu disediakan untuknya.’

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 melaksanakan
kekuasaan ke atas mereka. 43 Ini tidak harus berlaku di kalanganmu. Sesiapa yang
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inginmenjadi orang besar di antaramu hendaklahmelayani yang lain. 44Sesiapa yang
inginmenduduki tempat pertama hendaklahmenjadi hamba kepada semua, 45kerana
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 buta bernama Bartimeus (anak
Timeus), sedang duduk mengemis di tepi jalan. 47Ketika 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!’

49Oleh itu Isa berhenti danmemberi perintah supaya dia dipanggil.
Merekapunmemanggil orangbuta itu sambil berkata, ‘Bergembiralah! Danbangkit-

lah! Diamemanggilmu.’ 50Orangbuta itumencampakkan jubahnyake tepi lalubangkit
dan pergi kepada Isa.

51 Isa berkata kepadanya, ‘Apa yang kamumahu Kubuat untukmu?’
Orang itu menjawab, ‘Tuan Guru, aku inginmelihat.’
52 Isamenjawab, ‘Pergilah, imanmu telahmenyembuhkanmu.’ Serta-merta orang itu

dapat melihat, lalu mengikut Isa dalam perjalanan-Nya.

11
Isamasuk ke Baitulmaqdis

1Apabila mereka sudah berhampiran Baitulmaqdis, di Baitfagi dan Baitani, di Bukit
Zaitun, Isa mengutus dua orang pengikut-Nya, 2 kata-Nya, ‘Pergilah ke kampung yang
setentang denganmu. Sebaik-baik kamu masuk, kamu akan mendapati seekor anak
keldai yang belum pernah ditunggang, tertambat di situ. Lepaskannya dan bawa ke
mari. 3 Jika sesiapa bertanya kepadamu, “Mengapa kau berbuat demikian?” katakan,
“Junjunganmemerlukannya, dan Dia akan segeramemulangkannya.” ’

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?’ 6 Mereka menjawab
seperti yang diperintahkan oleh Isa, lalu mereka dibenarkan pergi. 7 Mereka mem-
bawa anak keldai itu kepada Isa dan meletakkan jubah mereka di atas belakangnya.
Isa pun duduk di atas belakang anak keldai itu. 8Ramai orang membentangkan jubah
merekadi atas jalan. Yang lainmemotongdahan-dahan rimbundaripadapokok-pokok
di situ dan meletakkannya sepanjang jalan. 9 Setelah itu mereka yang berjalan di
hadapan dan yangmengikut 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 semuanya, kerana hari sudah lewat petang, Dia pun pergi ke Baitani dengan
pengikut-Nya yang dua belas itu.

Isamembersihkan rumah ibadat
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12 Esoknya, setelah mereka keluar dari Baitani, Isa berasa lapar. 13 Dari jauh Dia
melihat sebatang pokok ara yang berdaun. Dia mendekatinya untuk melihat kiranya
pokok itu berbuah. Tetapi Dia mendapati daun sahaja di pokok itu, kerana pada masa
itu bukan musim buah ara. 14Oleh itu Isa berkata kepada pokok itu, ‘Tiada siapa akan
makan buahmu lagi selama-lamanya.’ Para pengikut-Nyamendengar kata-kata itu.

15Apabila sampaidiBaitulmaqdis, Isamasukkerumah ibadat. Diamenghalaukeluar
orang yang berjual beli di dalam rumah ibadat, dan menterbalikkan meja para pen-
gurup wang serta tempat duduk penjual burung merpati. 16Dia tidak membenarkan
siapapun mengangkat barangan melalui rumah ibadat. 17 Kemudian Dia mengajar
mereka, kata-Nya, ‘Tidakkah tersurat:

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

‘Tetapi kamu telahmenjadikannya “sarang pencuri.” ’
18 Guru-guru Taurat dan ketua-ketua imam mendengarnya lalu mencari jalan hen-

dak membinasakan Isa, kerana mereka takut kepada-Nya, memandangkan semua
orangmengagumi 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 kering daripada akarnya. 21Petrus teringat lalu berseru, ‘Tuan Guru, lihat! Pokok
ara yang Engkau sumpah itu telahmati.’

22 Isa berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Berimanlah 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, percayalah kamu akan menerimanya, maka kamu
akan mendapatnya. 25 Setiap kali kamu berdoa, jika ada sesiapa yang bersalah
terhadapmu, ampunilah dia, supaya Bapamu di syurga juga akan mengampunkan
kesalahanmu. 26 Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu di syurga juga tidak
akanmengampunkan kesalahanmu.’

Kekuasaan Isa dipersoalkan
27 Selepas itu mereka masuk semula ke Baitulmaqdis. Sedang Dia berjalan di dalam

rumah ibadat, ketua-ketua imam, guru-guru Taurat dan tua-tua datang kepada-Nya.
28Mereka berkata kepada-Nya, ‘Dengan kekuasaan apakah Kamumelakukan perkara-
perkara ini? Siapa yangmemberi-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 daripada syurga atau daripada
manusia? Jawablah soalan-Ku!’

31Mereka berbincang sesama sendiri, ‘Kalau kita berkata, “Daripada syurga”, nanti
kata-Nya, “Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?” 32 Tetapi, kalau
kita berkata, “Daripada manusia”...’ (Mereka takut akan orang ramai itu yang se-
muanyamenganggap Yahya seorang nabi.)

33Oleh itu merekamenjawab, ‘Kami tidak tahu.’
Lalu Isa berkata, ‘Aku pun tidak akan memberitahumu dengan kekuasaan apa Aku

melakukan perkara-perkara ini.’
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12
Ibarat tentang penyewa ladang

1Setelah ituDiamula berkata-kata kepadamerekamelalui 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 seoranghambanyauntukmemintabahagiannyadaripadahasil
itu. 3 Para penyewa ladang menangkap dan memukul hamba itu lalu menyuruhnya
pergi dengan tangankosong. 4Tuanpunya ladangmenghantar seorang lagi hambanya.
Mereka memukulnya, menyebabkannya luka di kepala dan menyuruhnya pergi sete-
lah diperlakukan sebegitu kejinya. 5 Selepas itu tuan punya ladang menghantar
seorang lagi hambanya, dan mereka 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
akanmenghormati puteraku.”

7 ‘Tetapi para penyewa ladang berkata sesama sendiri, “Ini warisnya. Mari kita
bunuh dia, supaya harta warisannya menjadi milik kita.” 8Mereka pun menangkap
danmembunuhnya 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 menyerahkan ladang anggur itu kepada
orang lain. 10Belum pernahkah kamu baca di dalam Kitab Suci:
‘ “Batu yang dibuang oleh pembina

telahmenjadi batu penjuru;
11 Inilah perbuatan Allah,

sungguh hebat di mata kami.” ’
12Mereka ingin menangkap Isa tetapi takut akan orang ramai. Mereka tahu ibarat

itu menyindir mereka. Merekameninggalkan-Nya dan pergi dari situ.
Membayar cukai kepada Kaisar

13 Kemudian mereka menghantar kepada-Nya beberapa orang Farisi dan golongan
Herodes, 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 kitamembayar cukai kepada Kaisar Rom, atau
tidak? 15Patutkah kami bayar, ataupun tidak?’
Tetapi Isa tahu bahawamereka itu munafik lalu berkata, ‘Mengapa kamumenduga-

Ku? Bawakan sekeping wang perak untuk Kulihat.’ 16Mereka pun membawakannya
kepada Isa. Dia berkata kepadamereka, ‘Gambar dan nama siapakah 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 untuk kami bahawa jika seseorang lelaki meninggal dunia tanpa
anak, saudara lelakinya patutlah mengahwini balunya dan memanjangkan zuriat-
nya. 20 Kesemuanya ada tujuh lelaki adik-beradik. Yang sulung beristeri, kemudian
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meninggal dunia tanpa anak. 21 Yang kedua berkahwin dengan balu saudaranya,
kemudian meninggal dunia tanpa anak. Begitu juga yang ketiga. 22Ketujuh-tujuhnya
mengahwini wanita itu dan meninggal dunia tanpa mendapat anak. Akhirnya wanita
itu jugameninggal dunia. 23 Jadi, padamasamanusia bangkit daripada kematian, isteri
siapakah wanita itu? Ketujuh-tujuhnya pernahmengahwininya.’

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. 26 Tetapi
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.” 27Dia bukanlah Allah Tuhan orang mati. Dia Allah
Tuhan orang hidup. Oleh itu kamu tersilap sama sekali!’

Perintah yang terutama
28 Seorang guru Taurat datangmendengarmereka bersoal jawab. Dia sedar bahawa

Isa telah menjawab dengan baik. Dia pun bertanya kepada-Nya, ‘Perintah manakah
yang terutama?’

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

32Guru Taurat itu berkata kepada Isa, ‘Sungguh baik jawapan Tuan Guru. Kata-kata
Engkau itu benar, kerana Allah itu Esa, tiada yang lain daripada-Nya. 33 Mengasihi-
Nya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh fikiran, dengan sepenuh jiwa, dan dengan
sepenuh kekuatan, serta mengasihi sesama manusia 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
35 Kemudian, ketika mengajar di rumah ibadat, Isa berkata, ‘Bagaimanakah guru-

guruTauratdapatmengatakanbahawaal-Masih ituanakDaud? 36KeranaDaudsendiri
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 “Junjungan.” Bagaimana Dia boleh dianggap
anak Daud?’
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, 39 tempat duduk terbaik
di saumaah dan di majlis jamuan. 40Mereka merampas rumah balu, kemudian pura-
pura berdoa berjela-jela. Mereka ini akanmenerima hukuman yang amat berat.’

Persembahan seorang balu
41 Isa duduk berhadapan dengan peti wang persembahan danmelihat betapa orang

memasukkan wang ke dalamnya. Ramai orang kaya memasukkan sumbangan yang
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besar. 42Kemudian seorang balu yangmiskinmemasukkan dua kepingwang 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 kekayaanmereka yangmelimpah, tetapi dia daripada kemiskinan-
nya dan telahmemasukkan 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 bangunan yang hebat-hebat ini? Tiada
sekeping pun batunya akan tinggal tersusun, semuanya akan diruntuhkan.’

3 Ketika Dia duduk di atas Bukit Zaitun setentang 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.
7 Apabila kamu mendengar berita atau khabar angin tentang peperangan, janganlah
bimbang; kerana hal-hal begitu harus terjadi, tetapi belum sampai waktunya dunia
berakhir. 8Bangsa akan bangkitmelawan bangsa, kerajaanmelawan kerajaan. Gempa
bumi akan berlaku di sana sini, dan juga kebuluran. Ini permulaan kesengsaraan.

9 ‘Berhati-hatilah tentang dirimu, kerana mereka akan mengheretmu ke hada-
pan majlis dan memukulmu di dalam rumah ibadat. Kamu akan dibawa kepada
para pemerintah dan raja kerana-Ku, untuk memberikan kesaksian kepada mereka.
10 Injil mesti disebarkan terlebih dahulu kepada semua bangsa. 11 Apabila 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 untuk dibunuh, demikian juga bapa akan
anaknya. Anak-anak akan bangkit menentang ibu bapa dan 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 membawa kebinasaan” yang disebutkan
oleh Nabi Daniel berdiri di tempat terlarang baginya – hendaklah para pembaca
memperhatikan ertinya – semua yang ada di Yudea larilah ke pergunungan. 15 Yang
di atas bumbung ketika itu janganlah turun dan masuk ke rumah untuk mengambil
apa-apa. 16Yang di ladang usahlah pulang mengambil pakaian. 17Malanglah ibu yang
mengandung dan yangmenyusui anak padamasa itu! 18Berdoalah semoga hal-hal itu
tidak terjadi padamusimdingin. 19Padamasa itu akan berlaku pancaroba yang belum
pernah wujud sejak dunia dicipta Allah hingga waktu itu dan tidak akan muncul lagi.
20Kalaulah Tuhan tidak menyingkatkan masa itu, tiada satu makhluk pun yang dapat
diselamatkan. Namun, demi kesejahteraan mereka yang telah dipilih-Nya, masa itu
disingkatkan-Nya. 21Ketika itu jika sesiapaberkata kepadamu, “Lihat, al-Masihdi 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 termasukmereka yang telah dipilih Allah. 23Berhati-
hatilah. Lihat, Aku telahmemberitahu semuanya kepadamu terlebih dahulu.
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24 ‘Padamasa itu, selepas pancaroba,

‘ “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 Insan datang dalam awan penuh dengan
kekuasaan dan kemuliaan yang besar. 27 Setelah itu Dia akan menghantar para
malaikat-Nya dan menghimpunkan orang pilihan-Nya dari empat mata angin, dari
hujung bumi yang paling jauh ke hujung syurga yang paling jauh.

28 ‘Sekarang, kajilah ibarat daripada pokok ara: Apabila dahan-dahannya sudah
lembut dan mengeluarkan daun, itulah tanda musim panas sudah dekat. 29Begitulah
juga kamu. Apabila kamumelihat kejadian-kejadian ini, ketahuilah bahawawaktunya
sudah dekat – sudah di ambang pintu! 30 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu,
angkatan ini tidak akan luput sebelum semua kejadian itu berlaku. 31Langit 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. 34Umpama seorang yang
pergi ke negeri yang jauh: Dia meninggalkan rumahnya dan memberikan kekuasaan
kepada hamba-hambanya, setiap seorang dengan tugasnya sertamemerintahkan pen-
jaga 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 Simon yang menghidap penyakit kusta.
Sedang Isa duduk di meja, seorang wanita datang membawa bejana pualam berisi
minyak narwastu murni yang amat mahal. Dia memecahkan bejana itu lalu men-
uangkanminyak itu ke atas kepala Isa.

4Beberapa orang berkata-kata sesama sendiri dengan marah, ‘Mengapa dibazirkan
minyakwangi ini? 5Minyak itu dapat dijual dengan harga lebih tiga ratus kepingwang
perak dan wangnya diberikan kepada orang miskin.’ Mereka mengecam wanita itu
dengan kata-kata yang tajam.

6 Tetapi Isa berkata, ‘Biarkan dia. Mengapa kamu memarahinya? Dia telah
melakukan sesuatu yang baik untuk-Ku. 7 Orang miskin akan sentiasa ada di kalan-
ganmu, dan bila-bila sahaja kamu mahu, kamu dapat berbuat kebajikan kepada
mereka. Tetapi Aku tidak akan sentiasa ada bersamamu. 8 Dia telah melakukan apa
yang terdaya olehnya. Dia telah datang terlebih dahulu untuk menyediakan tubuhku
bagi pengebumian. 9 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, di mana-mana sahaja
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Injil ini disebarkan di serata dunia, apa yang telah dilakukan oleh wanita ini akan
diceritakan juga sebagai kenangan 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
12Pada hari pertama Perayaan Roti Tidak Beragi, ketika mereka menyembelih anak

domba Paska, para pengikut Isa berkata kepada-Nya, ‘Dimanakah Engkaumahu kami
pergi menyediakan jamuan Paska untuk-Mu?’

13Diamenghantar dua orang pengikut-Nya dan berkata kepadamereka, ‘Pergilah ke
dalam kota. Seorang lelaki yang membawa sekendi air akan menemui kamu. Ikutlah
dia. 14 Di mana dia 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 ruang besar di tingkat atas, lengkap
dengan perabot dan telah siap disediakan. Di situlah kamumembuat 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 punmenyedi-
akan 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, ‘Sesungguh-
nya, Aku berkata kepadamu, seorang daripada kamu yang makan bersama-Ku akan
mengkhianati-Ku.’

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

20 Isa menjawab, ‘Dia seorang daripada yang dua belas yangmencecah roti bersama
kedalambekas. 21Putera Insanmemangmesti 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 kepadamereka dan berkata, ‘Ambil, makanlah, ini tubuh-Ku.’

23 Kemudian dia mengambil cawan air anggur, dan selepas mengucap syukur, Dia
memberikannya kepadamereka, lalu mereka semuaminum darinya.

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

26 Setelahmenyanyikan 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 setelah Aku dibangkitkan semula, Aku akan mendahuluimu pergi ke
Galilea.’

29 Petrus berkata kepadanya, ‘Kalaupun semua yang lain goyah imannya, aku tidak
akan goyah.’
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30 Isa berkata kepadanya, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, pada malam ini
sebelum ayam berkokok dua kali, kamu akanmenyangkal-Ku tiga kali.’

31 Tetapi Petrus berkata dengan lebih tegas lagi, ‘Kalaupun aku terpaksa mati
bersama-Mu, aku tidak akanmenyangkal-Mu.’ Semuayang lain punberkata demikian.

Isa di Getsemani
32Mereka sampai di suatu tempat yang dinamakan Getsemani. Isa berkata kepada

para pengikut-Nya, ‘Duduklah di sini sementara Aku berdoa.’ 33Dia membawa Petrus,
Yakobus dan Yahya bersama-Nya, dan Dia mula berasa gundah dan amat terseksa.
34 Dia berkata kepada mereka, ‘Jiwa-Ku sungguh dukacita, bagaikan mati. Duduklah
di sini, dan berjagalah.’

35Dia 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. Edarkanlah cawan ini daripada-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.’

39 Dia 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 diserahkan ke tangan orang berdosa. 42 Bangunlah! Mari kita pergi!
Lihat, pengkhianat-Ku sudah tiba!’

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, ‘Tuan Guru!’ lalu mencium-
Nya. 46Mereka pun menangkap-Nya dan membawa-Nya pergi. 47 Seorang daripada
yang berdiri di situmenghunus pedangnya lalumenetak hamba ImamBesar, sehingga
terputus telinganya.

48 Isa berkata kepada mereka, ‘Patutkah kamu datang bagaikan hendak menangkap
perompak, denganpedangdanbelantan, untukmembawa-Kupergi? 49Setiaphari 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
danmelarikan diri masing-masing.

51Seorangpemudamengikut-Nya, denganhanya sehelai kain linenmembalut tubuh-
nya. Pemuda-pemuda lain menangkapnya, 52 lalu dia melucutkan kain linen itu dan
melarikan diri daripadamereka dalam keadaan telanjang.

Isa di hadapanMajlis Agama
53 Isa dibawa kepada Imam Besar. Bersamanya berhimpun semua ketua imam, tua-

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

57 Kemudian beberapa orang bangkit memberi kesaksian palsu terhadap-Nya den-
gan berkata, 58 ‘Kami telah mendengar 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 Imam Besar 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?’ 61Tetapi Isa berdiam diri, tidakmenjawab sepatah pun.
Imam Besar itu bertanya lagi kepada-Nya, ‘Adakah Kamu al-Masih, Putera Allah

Maha Suci?’
62 Isa menjawab, ‘Ya, Akulah Dia. Kamu akan melihat Putera Insan duduk di kanan

AllahMaha Kuasa, dan datang dengan awan syurga.’
63 Imam Besar lalu mengoyak-ngoyakkan pakaiannya sambil berkata, ‘Adakah kita

perlukan 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.

65 Kemudian sesetengah mereka mulai meludahi-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. Seorang hamba perempuan Imam Besar

datang ke situ. 67Apabila dia melihat Petrus sedang berdiang memanaskan tubuhnya,
dia memandang Petrus dan berkata, ‘Kamu juga bersama Isa orang Nasaret.’

68 Petrus 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 daripadamereka.’ 70Petrus menyangkalnya lagi.
Sejurus kemudian, mereka yang berdiri di situ berkata pula kepada Petrus, ‘Tentu

sekali kamu seorang daripadamereka, kerana kamu orang Galilea. Ini nyata daripada
cara percakapanmu.’

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

72Ayampun berkokok bagi kali kedua. Lalu Petrus teringat kata-kata Isa kepadanya:
‘Sebelum ayam berkokok dua kali, kamu akan 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 danmenyerahkan-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.
4Pilatus bertanya lagi kepada-Nya, ‘Tidakkah Engkaumahumenjawab apa-apa? Lihat
betapa banyaknya tuduhanmereka terhadap-Mu?’

5Tetapi Isa masih tidakmenjawab sepatah pun, sehingga Pilatus kehairanan.
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6 Pada waktu perayaan, lazimnya Pilatus membebaskan seorang banduan dari
penjara, iaitu sesiapa yang diminta olehmereka. 7Ada seorang bernama Barabas yang
dirantaikan bersama beberapa orang pemberontak lain. Mereka telah melakukan
pembunuhandalampemberontakan itu. 8Orang ramaimulaberseru 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 telah menyerahkan Isa
kepadanya kerana iri hati. 11Tetapi ketua-ketua imammenghasut orang ramai supaya
meminta Barabas dibebaskan kepadamereka.

12 Pilatus berkata kepada mereka, ‘Kalau begitu, apa yang kamu mahu kulakukan
kepada Dia yang kamu panggil Raja orang Yahudi?’

13Mereka berseru lagi dengan kuatnya, ‘Salibkan Dia!’
14Kata Pilatus kepada mereka, ‘Mengapa? Apakah kejahatan yang telah dilakukan-

Nya?’
Tetapi mereka semakin kuat berseru, ‘Salibkan Dia!’
15Oleh itu, untuk memuaskan hati orang ramai itu, Pilatus membebaskan Barabas

kepadamereka. Setelahmenyebat Isa, dia menyerahkan-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!’ 19 Mereka memukul kepala-Nya dengan mensiang,
meludahi-Nya, kemudian tundukmenyembah-Nya. 20Setelahmempermain-mainkan-
Nya,merekamelucutkanpakaianungu itudanmengenakansemulapakaian-Nya. Lalu
merekamembawa-Nya untuk disalib.

Isa disalib
21Ketika 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. 22Mereka membawa-Nya ke tempat yang dipang-
gil Golgota (bermaksud Tempat Tengkorak). 23 Kemudian mereka memberi-Nya air
anggur bercampur mur tetapi Dia engganmeminumnya. 24 Setelah mereka menyalib-
Nya, merekamembahagikan pakaian-Nya antaramereka denganmembuang undi.

25Merekamenyalib-Nyapadapukul sembilanpagi. 26Tuduhan terhadap-Nya tertulis
di atas: RAJA ORANG YAHUDI. 27Mereka menyalib dua orang perompak bersama Isa,
seorangdi kanandan seorang lagi di kiri-Nya. 28Dengandemikianberlakulahapayang
tersurat di dalam Kitab Suci: ‘Dan Dia digolongkan dengan penjahat.’ 29 Semua orang
yang lalu di situ menggeleng-gelengkan kepala sambil mengejek Isa. Mereka berkata,
‘Kamu mahu memusnahkan rumah ibadat dan membinanya semula dalam tiga hari!
30 Sekarang turunlah dari salib itu dan selamatkanlah diri-Mu!’

31 Ketua-ketua imam dan guru-guru Taurat juga mempermainkan Isa. Mereka
berkata sesama sendiri, ‘Diamenyelamatkan orang, tetapi tidak dapatmenyelamatkan
diri-Nya sendiri! 32 Kiranya Dia Raja orang Yahudi dan al-Masih, turunlah dari salib,
supaya kami melihat dan percaya kepada-Nya!’ Orang yang disalib bersama Isa pun
mencela-Nya.

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?’
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35 Beberapa orang di situ mendengar seruan itu dan berkata, ‘Dengarlah, Dia me-
manggil Ilyas.’

36Seorang daripadamereka berlari mengambil span lalumencelupnya ke dalam air
anggur murah. Kemudian dia mencucukkan span itu di hujung sebatang mensiang
danmenawarkannyakepada Isauntukminum, sambil berkata, ‘Kitamenunggu, kalau-
kalau Ilyas datangmenurunkan-Nya dari salib.’

37 Isa berteriak dengan kuat lalu menghembuskan nafas terakhir.
38 Sejurus kemudian, tirai di dalam rumah ibadat 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!’

40 Beberapa 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 juga wanita yang datang dengan Isa ke Baitulmaqdis.

Isa dimakamkan
42 Hari sudah lewat petang. Hari itu Hari Persediaan, iaitu sehari sebelum hari

Sabat. 43 Yusuf dari Arimatea, seorang ahli terkemuka Majlis Agama yang sedang
menunggu kerajaan Allah, datang lalumemberanikan hatinyamenghadap 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 kepadaYusuf. 46Yusufmembeli kain linenyangbaik,menurunkan jenazah
Isa dan mengkafankannya dengan kain itu. Dia membaringkan jenazah itu di dalam
sebuahmakam yang telah digali di permukaan batu pejal, lalumenggulingkan sebuah
batu besar menutup pintu makam itu. 47Maryam Magdalena dan Maryam ibu Yoses
memerhatikan tempat makam itu.

16
Kebangkitan Isa

1 Setelah tamat hari Sabat, Maryam Magdalena, Maryam ibu Yakobus, dan Salome
membeli ramuan rempah untukmelumuri jenazah Isa. 2Pada awal pagi hari pertama
minggu itu,mereka sampai dimakam itu ketikamatahari terbit. 3Mereka berkata-kata
sesama sendiri, ‘Siapa yang akan menggulingkan batu daripada pintu makam untuk
kita?’

4Apabilamerekamemandangmakamitu,merekamendapati batuyang sangat besar
itu telahpun digulingkan. 5Mereka masuk ke dalam makam itu dan melihat seorang
pemuda berjubah putih sedang duduk di sebelah kanan; mereka sungguh terkejut dan
ketakutan.

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

8Mereka pun segera keluar dan berlari meninggalkan makam itu, kerana mereka
gementar dan kehairanan. Mereka tidak berkata apa-apa kepada sesiapa, kerana
mereka takut.

Isamenampakkan diri kepada pengikut-Nya.
9Setelah Isa bangkit semula pada awal pagi hari pertamaminggu itu, pertama sekali

Diamenampakkan diri-Nya kepadaMaryamMagdalena yang telah disembuhkan-Nya
daripada dirasuk tujuh roh iblis dahulu. 10 Maryam pun pergi memberitahu para
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pengikut-Nya yang sedang berkabung danmenangis. 11Ketikamendengar 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. 13 Kedua-dua orang pengikut Isa itu
segera pergi memberitahu yang lain, tetapi mereka juga tidak percaya. 14 Kemudian
Dia menampakkan diri kepada kesemua pengikut-Nya yang sebelas itu ketika mereka
sedang makan. Dia menegur sikap mereka yang tidak percaya dan keras hati, kerana
mereka tidakmempercayai orang yang telahmelihat-Nya setelah Dia bangkit semula.

15 Dia berkata kepada mereka, ‘Pergilah ke serata dunia dan sebarkan Injil kepada
setiap insan. 16Sesiapa yang percaya dan diimadkan akan diselamatkan, 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 akanmemegang ular tanpamudarat.
Kiranya mereka terminum racun, mereka tetap selamat. Mereka akan meletakkan
tangan pada orang sakit dan orang itu akan sembuh.’

19 Setelah Junjungan Isa berkata-kata dengan mereka, Dia disambut naik ke syurga
lalu duduk di kananAllah. 20Para pengikut-Nya pergimengajar di serata dunia. Tuhan
bekerja bersamamereka, mengesahkan firman dengan iringan tanda-tanda ajaib.
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Lukas
Pendahuluan

1Kepada yang dihormati Teofilus,

Ramai orang telah berusaha bersungguh-sungguhuntukmencatat peristiwa-peristiwa
yang telah berlaku di kalangan kita 2 sebagaimana yang diberitahu kepada kita oleh
saksi-saksi pertama peristiwa ini yang juga merupakan pemberita Firman. 3 Oleh
sebab aku telah mengkaji perkara-perkara ini dari mulanya, aku berfikir eloklah aku
mengarang cerita-Nya dengan teratur untuk tuan Teofilus. 4 Aku berbuat demikian
supaya tuan akan mengetahui kebenaran yang sepenuhnya tentang perkara-perkara
yang telah diajarkan kepada tuan.

Pemberitahuan tentang kelahiran Yahya Pengimad
5Pada zamanHerodes, raja negeri Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria.

Dia terdiri daripada golongan Abia. Isterinya, Ashba, juga daripada keturunan Harun.
6Kedua-duanyaorangyang lurus di hadapanAllah, danmengikut segala perintah serta
hukum Tuhan dengan sepenuhnya. 7 Tetapi mereka tidak mempunyai anak kerana
Ashbamandul, dan kedua-duanya pun telah lanjut usia.

8 Pada suatu hari Zakaria melaksanakan tugasnya sebagai imam di hadapan Allah
menurut gilirannya bertugas. 9Mengikut peraturan keimaman, dia diundi masuk ke
dalam rumah ibadat Tuhan untuk membakar kemenyan. 10Orang ramai berhimpun
di luar untuk beribadat sewaktu kemenyan dibakar.

11 Kelihatanlah kepada Zakaria, malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan tempat
pembakar kemenyan itu. 12Hati Zakaria berdebar apabila melihatnya dan dia berasa
amat takut. 13 Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, ‘Janganlah takut, hai Zakaria,
kerana permohonanmu telah dikabulkan. Isterimu Ashba akan melahirkan seorang
anak lelaki bagimu. Kamu hendaklah menamainya Yahya. 14Kamu akan bergembira
dan bersukacita apabila dia dilahirkan. Begitu juga ramai orang lain 15 kerana dia
akan menjadi mulia di sisi Tuhan. Dia tidak akan minum air anggur atau minuman
keras kerana dia akan dipenuhi dengan Roh Suci sejak dari rahim ibunya. 16 Dia
akan mengembalikan ramai orang Israel kepada Allah, Tuhan mereka, 17 dan dia
akan melangkah di hadapan Tuhan dengan roh dan kuasa Ilyas untuk mendamaikan
bapa dengan anak dan mengembalikan orang ingkar ke jalan orang benar, supaya
menyediakan suatu kaum yang bersiap sedia bagi Tuhan.’

18 Zakaria berkata kepada malaikat itu, ‘Bagaimanakah aku dapat mengetahui
perkara ini akan berlaku? Aku telah tua dan isteriku pun telah lanjut usianya.’

19Malaikat itumenjawab lagi, ‘Akulah Jibrail yang berdiri di hadirat Allah. Aku telah
diutuskan untuk menyampaikan perkhabaran yang baik ini kepadamu. 20 Ingatlah:
oleh sebab engkau tidak mempercayai kata-kataku ini yang akan berlaku pada
masanya, engkau akanmenjadi bisu dan tidak dapat bertutur hingga pada hari semua
perkara ini berlaku.’

21 Sementara itu, orang yang berhimpun itu ternanti-nanti akan Zakaria; mereka
sangat hairan kerana dia begitu lama di dalam rumah ibadat. 22Apabila dia keluar, dia
tidak dapat bertutur kepada mereka. Lalu mereka menyedari Zakaria telah nampak
sesuatu di dalam rumah ibadat. Oleh sebab dia tidak dapat bertutur, diamenggunakan
isyarat dengan tangannya.

23 Setelah tamat masa perkhidmatannya, Zakaria kembali ke rumahnya.
24 Kemudian, Ashba, isterinya pun hamil lalu dia tidak meninggalkan rumahnya
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selama lima bulan. Dia berkata, 25 ‘Akhirnya, Tuhan telah menolongku. Dia
menghapuskan aibku di kalanganmasyarakat.’

Pemberitahuan tentang kelahiran Isa
26Dalam bulan yang keenam, malaikat Jibrail diutus Allah ke Nasaret, sebuah kota

di jajahan Galilea, 27 kepada seorang anak dara yang telah bertunang dengan seorang
lelaki yang bernama Yusuf daripada keturunan Raja Daud. Nama anak dara itu ialah
Maryam. 28Malaikat itu datang kepadanya lalu berkata, ‘Salam kepadamu yang amat
diredai Allah! Tuhan bersamamu!’

29 Hati Maryam runsing mendengar kata-kata itu dan dia tertanya-tanya akan
maksud salam tersebut. 30 Seterusnya, malaikat itu berkata kepadanya, ‘Janganlah
takut, hai Maryam, kerana engkau telah diredai Allah. 31 Engkau akan hamil dan
melahirkan seorang anak lelaki. Engkau hendaklah menamai-Nya Isa. 32 Dia akan
menjadi mulia dan Dia akan digelar Putera Allah Yang Maha Tinggi. Allah, Tuhan
kita akanmengurniakan takhta Daud, nenek moyang-Nya itu kepada-Nya. 33Dia akan
merajai keturunan Yakub selama-lamanya; dan kerajaannya berkekalan.’

34 Lalu Maryam berkata kepada malaikat itu, ‘Bagaimanakah perkara ini dapat
berlaku, sedangkan akumasih dara?’

35 Malaikat itu menjawab, “Roh Suci akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah Yang
Maha Tinggi akanmenaungimu. Oleh itu, anak suci yang akan dilahirkan akan digelar
PuteraAllah. 36Tambahanpula, saudaramuAshbayangdahuludikatakanmandul pun
telah hamil enam bulan walaupun dia sudah tua. 37 Sebab bagi Allah tidak ada yang
mustahil.

38 Maryam berkata, ‘Aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepada aku mengikut kata-
katamu itu.’ Lalumalaikat punmeninggalkannya.

Maryammelawat Ashba
39 Setelah itu, Maryam bersiap-siap dan bergegas pergi ke sebuah kota di kawasan

pergununganYudea. 40DiamasukkedalamrumahZakariadanmemberi salamkepada
Ashba. 41 Apabila Ashba mendengar salam Maryam, anak dalam kandungannya
bergerak-gerak dan Ashba dipenuhi Roh Suci. 42 Dia berseru, ‘Diberkati engkau
antara kaum perempuan, dan diberkatilah juga kandunganmu itu. 43 Siapakah aku
ini sehingga ibu Junjunganku datang kepadaku? 44Apabila kudengar salammu, anak
dalam kandunganku bergerak-gerak dengan kesukaan. 45 Diberkatilah kamu kerana
mempercayai apa yang dikatakan kepadamu daripada Tuhan akan berlaku!’

Nyanyian pujianMaryam
46Maryam berkata,

‘Jiwakumeninggikan Tuhan;
47 rohku bergembira kerana Allah, Penyelamatku,

48kerana Diamengingati hamba-Nya yang hina ini.
Dari sekarang hingga selama-lamanya,

orang akan berkata aku diberkati,
49kerana YangMaha Kuasa telahmelakukan perkara yang besar
untuk aku.
Sucilah Nama-Nya.

50Diamemberkati mereka yang
takut akan Dia,
daripada satu keturunan kepada satu keturunan yang lain.

51Dia telahmenunjukkan kekuatan
tangan-Nya;
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Dia telahmencerai-beraikanmereka yang berhati bongkak.
52Dia telahmenurunkan raja-raja daripada takhta mereka

danmengangkat tinggi orang yang hina;
53Dia telahmemuaskan orang yang lapar dengan segala yang baik,

tetapi orang kaya dihalau pergi dengan tangan kosong.
54Diamenolong bangsa Israel, hamba-Nya

kerana Dia ingat akan belas kasihan-Nya
55yang dijanjikan kepada nenekmoyang kita Ibrahim

dan semua keturunannya untuk selama-lamanya.’
56 Maryam tinggal bersama Ashba selama tiga bulan. Selepas itu, dia pulang ke
rumahnya.

Yahya Pengimad
57 Tibalah masanya untuk Ashba bersalin dan dia melahirkan seorang anak lelaki.

58 Apabila jiran tetangga dan saudara-maranya mendengar bahawa Tuhan telah me-
limpahkan berkat kepadanya, mereka turut bergembira bersamanya.

59 Pada hari yang kelapan, mereka datang untuk menyunatkan bayi itu. Mereka
mahu menamainya Zakaria seperti nama bapanya. 60 Tetapi ibunya berkata, ‘Tidak!
Namanya ialah Yahya.’

61 Mereka berkata kepada Ashba, ‘Tiada seorang pun daripada kaum keluargamu
yang bernama sedemikian.’

62 Lalu mereka bertanya kepada bapanya dengan menggunakan isyarat nama yang
hendak diberikan kepada anaknya itu. 63 Dia meminta papan tulis lalu menulis
demikian, ‘NamanyaYahya.’ Semuanyakehairanan. 64Pada seketika itu,mulut Zakaria
terbuka dan lidahnya tidak terikat lalu dia bercakap danmemuji Allah. 65Semua jiran-
nya sangat takut dan segala perkara ini tersebar ke seluruh jajahan Yudea. 66 Semua
orang yang mendengarnya berkata dalam hati masing-masing, ‘Bagaimanakah geran-
gan halnya anak ini kelak?’ Jelaslah bahawa tangan Tuhanmemimpinnya.

Nubuat Zakaria
67Bapanya, Zakaria, dipenuhi dengan Roh Suci lalu berkata,

68 ‘Segala puji bagi Allah, Tuhan bangsa Israel!
Kerana Dia telah datang danmenebus umat-Nya;

69Dia telahmengurniai kita seorang Penyelamat yang berkuasa,
seorang daripada keturunan hamba-Nya, Daud.

70Demikianlah firman-Nya dengan perantaraan nabi-nabi-Nya yang
suci
dari zaman dahulu kala,

71Dia berjanji menyelamatkan kita daripadamusuh-musuh kita,
dan daripada tangan semua orang yangmembenci kita;

72Diamengasihani nenekmoyang kita,
danmengingati perjanjian-Nya yang suci,

73Dia berjanji kepada nenekmoyang kita,
Ibrahim,

74untukmenyelamatkan kita daripadamusuh-musuh kita
supaya tanpa rasa takut kita beribadat kepada-Nya

75dalam kesucian dan kebenaran
sepanjang hidup kita.

76Engkau, anakku, akan digelar nabi Allah YangMaha Tinggi
kerana engkaumendahului Tuhan demimenyediakan jalan-Nya,
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77danmemberitahu umat-Nya bahawamereka diselamatkan
apabila dosamereka diampunkan.

78Oleh sebab Allah, Tuhan kita
mengasihani kita,
cahayamatahari akan terbit

79untukmenerangi orang yang tinggal
dalam kegelapan dan bayangmaut,
serta memimpin kita ke jalan damai.’

80 Anak itu membesar dan bertambah kuat dari segi kerohaniannya. Dia tinggal di
gurun sehinggalah dia muncul di khalayak bangsa Israel.

2
Kelahiran Isa

1 Pada masa itu Kaisar Augustus menitahkan penduduk di seluruh kerajaan Rom
dibanci. 2 Ketika pembancian pertama dilaksanakan, Kurenius menjadi gabenor di
Siria. 3Dalampembancian tersebut, setiaporangperlukembali ke tempat lahirmasing-
masing untukmendaftarkan diri.

4Oleh itu, Yusuf terpaksaberangkat dari bandarNasaret di Galilea ke kotaDaudyang
bernama Baitlahim di Yudea kerana dia daripada keturunan Daud. 5Dia pergi untuk
mendaftarkandiri bersamaMaryam, tunangnyayang sedanghamil. 6Sewaktumereka
di sana, tibalahmasanyauntukdia bersalin. 7Diamelahirkan seorang anak lelaki, iaitu
anak sulungnya. Dia membedung anak itu lalu membaringkan-Nya di dalam sebuah
palung kerana tidak ada tempat bagi mereka di rumah tumpangan.

Gembala danmalaikat
8 Di daerah itu ada beberapa orang gembala yang bermalam di padang kerana

menjaga domba mereka. 9 Tiba-tiba malaikat Tuhan muncul di hadapan mereka
dan kemuliaan Tuhan menerangi mereka, lalu mereka ketakutan. 10 Tetapi malaikat
itu berkata kepada mereka, ‘Jangan takut! Aku membawa kepadamu berita baik
yang akan memberikan sukacita besar kepada seluruh umat. 11 Pada malam ini
di kota Daud telah lahir seorang Penyelamat bagimu, iaitu al-Masih, Junjungan itu.
12 Inilah tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai seorang anak yang dibedung dan
dibaringkan di dalam sebuah palung.’

13Tiba-tiba malaikat itu disertai oleh satu angkatan besar dari syurga yang memuji-
muji Allah:

14 ‘Kemuliaan bagi Allah di tempat yangmaha tinggi dan damai
sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan
pada hati-Nya.’

15 Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka untuk kembali ke syurga,
gembala-gembala itu berkata sesama sendiri, ‘Marilah kita pergi ke Baitlahim untuk
melihat kejadian yang telah berlaku itu seperti yang diberitahu Tuhan kepada kita.’

16 Mereka pergi dengan segera lalu menjumpai Maryam dan Yusuf serta bayi itu
yang sedang terbaring di dalam palung. 17 Setelah melihat bayi itu, mereka pun
memberitahu segala yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 18 Semua
yangmendengar berasa kagum tentang apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu
kepada mereka; 19 tetapi Maryam mengingati segala perkara ini dan merenunginya.
20Kemudian gembala-gembala itu pulang sambil memuji-muji Allah atas segala yang
didengar dan dilihat mereka. Segalanya seperti yang dikatakan kepadamereka.
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Isa dipersembahkan di rumah ibadat
21 Lapan hari kemudian, tibalah masanya untuk menyunatkan bayi itu, lalu Dia

diberikan nama Isa, seperti yang dikatakan olehmalaikat sebelumDia dikandung oleh
Maryam.

22 Setelah tamat masa penyucian mengikut hukum Taurat Musa, mereka pun mem-
bawa Isa ke Baitulmaqdis untuk mempersembahkan-Nya kepada Tuhan. 23 Tersurat
dalam Hukum Tuhan bahawa setiap anak lelaki sulung akan diserahkan kepada
Tuhan. 24 Mereka juga mempersembahkan korban mengikut apa yang ditetapkan
dalamHukum Tuhan, iaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anakmerpati.

25 Pada masa itu ada seorang di Baitulmaqdis yang bernama Simeon. Seorang yang
salih dan bertakwa kepada Allah, Simeon menantikan masa terhiburnya Israel. Dan
dia diasertai Roh Suci. 26 Roh Suci telah memberitahunya bahawa dia tidak akan
meninggal dunia sebelum dia melihat al-Masih yang dijanjikan oleh Tuhan. 27 Atas
pimpinan Roh dia masuk ke dalam rumah ibadat. Ketika Isa, anak itu, dibawa masuk
oleh ibubapa-NyauntukmenunaikanhukumTaurat itu, 28SimeonmendukungDiadan
bersyukur kepada Allah lalu berkata:

29 ‘Ya Tuhan, sekarang biarlah hamba-Mu pergi dengan sejahtera,
menurut firman-Mu:

30keranamataku telahmelihat penyelamatan-Mu
31yang telah Kausediakan di hadapan segala bangsa,

32 satu cahaya yang akanmenunjukkan jalan
kepada bangsa-bangsa asing
danmenjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel.’

33 Ibu bapa-Nya kagum mendengar apa yang dikatakan tentang anak itu. 34 Simeon
memberkati mereka dan berkata kepada Maryam, ibu anak itu, ‘Anak ini telah dipilih
oleh Tuhan untuk menjatuhkan dan membangunkan ramai orang Israel kelak; Dia
menjadi tanda daripada Allah yang akan dibantahi orang 35 supaya fikiran dalam hati
mereka didedahkan. Dan jiwamu sendiri akan ditusuk oleh pedang.’

36Ada pula seorang nabiah yang bernama Hana binti Fanuel, daripada suku Asyer.
Dia telah lanjut usianya. Diaberkahwin selama tujuh tahun 37danmenjadi balu selama
lapan puluh empat tahun. Dia tidak pernahmeninggalkan rumah ibadat, malahan dia
beribadat kepada Allah dengan berpuasa dan berdoa siang malam. 38 Pada ketika itu
juga, dia datang dan mengucapkan syukur kepada Allah lalu berkata tentang anak itu
kepada semua orang yangmenantikan pembebasan bagi Baitulmaqdis.

39 Setelah ibu bapa-Nya menunaikan segala yang wajib menurut Hukum Tuhan,
mereka pulang ke kota Nasaret, kota tempat tinggal mereka di Galilea. 40 Anak itu
semakin membesar dan bertambah kuat serta penuh dengan kebijaksanaan. Kasih
kurnia Tuhan ada pada-Nya.

Isa di rumah ibadat
41 Tiap-tiap tahun ibu bapa-Nya pergi ke Baitulmaqdis untuk menyambut perayaan

Paska. 42 Ketika Isa berusia dua belas tahun, mereka pergi menghadiri perayaan itu
seperti biasa. 43 Setelah tamat perayaan itu, mereka pun berangkat pulang; tetapi
Isa, anak mereka itu tertinggal di Baitulmaqdis dan ibu bapa-Nya tidak menyedari
hal itu. 44 Mereka menyangka Dia ada bersama teman-teman seperjalanan. Oleh
itu mereka berjalan sepanjang hari sebelum mereka mencari-cari Isa di kalangan
kaumkeluarga dan kenalanmereka. 45Apabilamereka tidakmenjumpai-Nya,mereka
kembali ke Baitulmaqdis untuk mencari-Nya. 46 Selepas tiga hari, mereka akhirnya
menemui Isa di dalam rumah ibadat. Dia duduk dikelilingi oleh guru-guru Taurat
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sambil mendengar pengajaran mereka dan menanya soalan. 47 Semua orang yang
mendengar Isa kagum akan pengertian dan jawapan-Nya. 48 Ketika ibu bapa-Nya
melihat-Nya, mereka juga kagum lalu ibu-Nya berkata, ‘Anakku, mengapakah Engkau
berbuat demikian terhadap kami? Ibu dan ayah begitu bimbangmencari-Mu.’

49 Lalu Isa menjawab, ‘Mengapakah ibu dan ayah mencari Aku? Tidakkah ibu
dan ayah mengetahui Aku harus melakukan kerja Bapa-Ku?’ 50 Tetapi mereka tidak
memahami apa yang dikatakan-Nya kepadamereka.

51Kemudian Dia pulang bersama mereka ke Nasaret. Dia taat kepada mereka. Ibu-
Nya menyimpan segala perkara ini dalam hatinya. 52 Isa semakin membesar dan
bijaksana. Dia diredai oleh Allah danmanusia.

3
Khutbah Yahya Pengimad

1Pada tahun yang kelima belas pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatusmenjadi
gabenor negeri Yudea, Herodes menjadi raja negeri Galilea dan saudaranya Filipus
menjadi raja di wilayah Iturea dan Trakhonitis, Lisanias menjadi raja Abilene 2 dan
Hanas serta Kayafas menjadi imam agung. Pada masa ini, firman Allah disampaikan
kepada Yahya anak Zakaria di gurun. 3Lalu Yahya pergi ke seluruh daerah Sungai Yor-
dan mengkhabarkan suatu pengimadan sebagai tanda pertaubatan yang membawa
pengampunan dosa, 4 seperti yang tersurat dalam kitab Nabi Yasyaya:

‘Suara seorang yang berseru di gurun,
“Sediakanlah jalan untuk Tuhan,

luruskanlah jalan untuk-Nya.
5 Setiap lembah akan ditambak

dan setiap gunung serta bukit akan diratakan.
Tempat bengkang-bengkok akan diluruskan

dan jalan lekak-lekuk akan dilicinkan.
6 Semuamanusia akanmelihat penyelamatan

yang dikurniakan oleh Allah.” ’

7 Yahya berkata kepada orang ramai yang berkerumun untuk diimadkannya, ‘Hai,
kamu seperti ular berbisa, siapakah yang telahmemberimu amaran supayamelarikan
diri daripada kemurkaan Allah yang akan datang? 8 Kamu hendaklah membuktikan
pertaubatanmudenganperbuatanyangbaik, dan janganmulaberkata sesama sendiri,
‘Ibrahimbapakita’, keranaakuberkatakepadamubahawaAllahberkuasamenjadikan
anak-anak bagi Ibrahim daripada batu-batu ini. 9Kapak telah sedia terletak pada akar
pokok kayu. Jadi, setiap pokok kayu yang tidak mengeluarkan buah yang baik akan
ditebang dan dibuangkan ke dalam api.’

10Orang ramai itu bertanya kepada Yahya, ‘Jadi, apa yang harus kami buat?’
11 Dia menjawab, ‘Sesiapa yang mempunyai dua helai baju hendaklah memberi

kepada orang yang tidak mempunyai baju, dan sesiapa yang mempunyai makanan
hendaklah berkongsi dengan orang yangmemerlukannya.’

12Ada pemungut cukai datang untuk diimadkan lalu bertanya kepada Yahya, ‘Tuan
Guru, apa yang harus kami buat?’

13Yahya berkata kepadamereka, ‘Jangan suruh orangmembayar lebih daripada apa
yang ditetapkan.’

14 Ada askar bertanya kepadanya, ‘Bagaimanakah dengan kami? Apa yang harus
kami buat?’
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Yahyaberkatakepadamereka, ‘Jangananiayai orangdan janganrampashartabenda
atau ajukan tuduhan palsu. Berpuas hatilah dengan gajimu.’

15 Orang ramai menanti-nanti dengan penuh harapan dan mereka tertanya-tanya
dalam hati tentang Yahya kalau-kalau dialah al-Masih itu. 16 Yahya berkata kepada
mereka, ‘Aku ini mengimadkan kamu dengan air tetapi seorang yang lebih berkuasa
daripadaku akan datang. Aku ini tidak layakwalaupununtukmengurai tali kasut-Nya.
Dialah yang akanmengimadkan kamu dengan Roh Suci dan api. 17Nyiru ada di dalam
tangan-Nya untuk menampi bijirin danmengumpulkannya di dalam rengkiang tetapi
sekamakandibakar-Nyadalamapi yang tidakdapatdipadamkan.’ 18Yahyamenasihati
orang dengan pelbagai cara serta memberitakan Injil kepadamereka.

19Dia telahmenegur Raja Herodes tentang perkahwinannya dengan Herodias, isteri
saudaranya, dan tentang segala kejahatan yang dilakukannya. 20 Kemudian, Raja
Herodes melakukan dosa yang lebih dahsyat denganmemenjarakan Yahya.

Pengimadan Isa
21 Ketika semua orang diimadkan, Isa pula diimadkan. Ketika Dia berdoa, langit

terbuka, 22 Roh Suci bagai burung merpati turun ke atas-Nya. Kedengaran satu suara
dari langit yang berkata, ‘Engkaulah Putera-Ku yang Kukasihi dan dengan-Mu Aku
berkenan.’

Nenekmoyang Isa
23 Isa berusia lebih kurang tiga puluh tahun pada masa Dia memulakan pelayanan-

Nya. Pada sangkaan orang, Dia anak kepada Yusuf, anak Eli,

24anakMatat,
anak Lewi, anakMalkhi,
anak Yanai, anak Yusuf,
25anakMatica, anak Amush,
anak Nahum, anak Hesli,
anak Nagai, 26anakMaat,
anakMatica, anak Simei,
anak Yosekh, anak Yoda,
27anak Yohanan, anak Resa,
anak Zerubabel, anak Sealtiel,
anak Neri, 28anakMalkhi,
anak Adi, anak Kosam,
anak Elmadam, anak Er,
29anak Yesua, anak Eliezer,
anak Yorim, anakMatat,
anak Lewi, 30anak Simeon,
anak Yuda, anak Yusuf,
anak Yonam, anak Elyakim,
31anakMelea, anakMina,
anakMatata, anak Natan,
anak Daud, 32anak Isai,
anak Obed, anak Boas,
anak Salmon, anak Nahason,
33anak Aminadab, anak Admin, anak Arni,
anak Hezron, anak Peres,
anak Yuda, 34anak Yakub,
anak Ishak, anak Ibrahim,
anak Terah, anak Nahor,
35anak Serug, anak Rehu,



Lukas 3:36 85 Lukas 4:18

anak Peleg, anak Eber,
anak Selah, 36anak Kenan,
anak Arpakhsad, anak Sem,
anak Nuh, anak Lemekh,
37anakMetuselah, anak Henokh
(juga disebut Idris),
anak Yared, anakMahalaleel,
anak Kenan, 38anak Enos,
anak Set, anak Adam,
anak Allah.

4
Isa digoda

1 Isa penuh dengan Roh Suci, kembali dari daerah Yordan dan dipimpin oleh Roh ke
padang gurun. 2 Selama empat puluh hari, Dia digoda oleh Iblis. Sepanjang masa itu,
Dia tidakmakan apa-apa. Akhirnya, Dia berasa lapar.

3 Lalu Iblis berkata kepada-Nya, ‘Jikalau Engkau Putera Allah, perintahkan batu ini
supayamenjadi roti.’

4 Isamenjawab, ‘DalamKitab Suci tersurat, “Manusiahidupbukanhanyadengan roti
sahaja.” ’

5 Iblis membawa Isa ke satu tempat yang tinggi lalu dalam sekelip mata, Iblis
memperlihatkan kepada Isa segala kerajaan di dunia. 6 Iblis berkata, ‘Aku akan
memberikansegalakekuasaan inidengankemuliaannyakepada-Mukeranasemuanya
itu telah diserahkan kepadaku dan aku boleh memberikannya kepada sesiapa jua
yang aku suka. 7 Jadi, jikalau Engkau menyembah aku, keseluruhannya akan menjadi
kepunyaan-Mu.’

8 Tetapi Isa menjawab, ‘Dalam Kitab Suci tersurat, “Hendaklah engkau menyembah
Allah, Tuhanmu dan kepada-Nya sahaja engkau beribadat.” ’

9 Kemudian, Iblis membawa Isa ke Baitulmaqdis lalu menempatkan-Nya di atas
mercu rumah ibadat dan berkata kepada-Nya, ‘Jikalau Engkau Putera Allah, terjunlah
ke bawah, 10kerana dalam Kitab Suci ada tersurat,

‘ “Allah akanmemerintahkanmalaikat-malaikat-Nya
untukmelindungi-Mu

11danmereka akanmenatang-Mu dengan tanganmereka
supaya kaki-Mu tidak terantuk pada batu.” ’

12 Tetapi Isa menjawab, ‘Kitab Suci juga mengatakan, “Janganlah engkau menduga
Allah, Tuhanmu.” ’

13Setelah Iblis selesaimenggoda Isa, diameninggalkan-Nya untuk sementarawaktu.
Isamemulakan kerja-Nya di Galilea

14 Isa kembali ke Galilea dan kuasa Roh menyertai-Nya. Perkhabaran tentang-Nya
tersebar ke seluruh daerah itu. 15 Dia mengajar di saumaah-saumaah mereka dan
semua orangmemuji-muji-Nya.

Isa tidak diterima di Nasaret
16 Kemudian, Isa kembali ke Nasaret, tempat Dia dibesarkan. Pada hari Sabat Dia

pergi ke saumaah seperti kebiasaan-Nya. Lalu Dia berdiri untuk membaca Kitab Suci.
17KitabNabi Yasyayadiberikankepada Isa danDiamembukakitab ituuntukmembaca
ayat yang tersurat:
18 ‘Roh Tuhan ada pada-Ku



Lukas 4:19 86 Lukas 4:40

kerana Dia telahmemilih Aku
untukmemberitakan perkhabaran yang baik kepada orangmiskin;

Dia telahmengutus Aku untukmengumumkan pelepasan kepada
orang tawanan,
penyembuhan kepada orang buta,

pembebasan orang yang tertindas,
19danmengisytiharkan tibanyamasa yang Tuhan berkenan!’

20 Isa menutup kitab itu dan memulangkannya kepada petugas lalu duduk. Mata
semua orang di dalam saumaah itu tertumpu kepada-Nya. 21 Isa mula berucap kepada
mereka, ‘Pada hari ini ayat Kitab Suci ini telah ditepati ketika kamumendengarnya.’

22 Semua orang memperkatakan-Nya dan kagum akan kata-kata indah yang
diucapkan-Nya. Mereka berkata, ‘Bukankah Dia anak Yusuf?’

23 Isa berkata kepada mereka, ‘Sudah tentunya kamu akan menyebut bidalan ini
kepada-Ku, “Tuan tabib, ubati dirimu! Buatlah di kota-Mu sendiri apa yang kami
dengar Kaubuat di Kapernaum.” ’

24 Isa menambah, ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, tiada seorang nabi pun
yang diterima di kotanya sendiri. 25Dengarlah, sesungguhnya terdapat ramai balu di
negeri Israel pada zaman Nabi Ilyas tatkala langit tertutup tidak menurunkan hujan
selama tiga tahun enambulan,menyebabkanbencana kebulurandi seluruhnegeri itu.
26Tetapi Nabi Ilyas tidak diutus kepada seorang jua pun kecuali seorang balu di bandar
Sarafat di Sidon. 27 Demikian juga, ada ramai orang yang berpenyakit kusta di Israel
pada zaman Nabi Ilyasa tetapi tiada seorang pun antara mereka yang disembuhkan
melainkan Naaman, orang Siria.’

28 Semua orang di dalam saumaah yang mendengar kata-kata ini naik berang.
29Merekabangun lalumengusir Isa dari kota itu. Dia dibawakepuncak gunung tempat
kota itu dibina kerana mereka mahu menghumbankan-Nya ke bawah. 30 Tetapi Isa
berjalan di tengah-tengahmereka dan beredar dari situ.

Orang yang dirasuk oleh roh iblis
31 Kemudian Isa pergi ke kota Kapernaum di jajahan Galilea dan di situlah Dia

mengajar orangpadahari Sabat. 32Merekakagummendengar ajaran-Nyakeranakata-
kata-Nya berwibawa.

33Di dalam saumaah itu ada seorang yang dirasuk oleh roh iblis yang durjana. Dia
menjerit dengan nyaring, 34 ‘Ah, mengapakah Engkau mengganggu kami, Isa, orang
Nasaret? Engkau datang untuk membinasakan kamikah? Aku mengetahui siapa
Engkau ini – Engkaulah Yang Suci daripada Allah.’

35 Isa memarahi roh iblis itu, ‘Diam! Keluar daripada dia!’ Roh iblis itu
menghempaskan orang itu di hadapanmereka lalu keluar daripadanya tanpamenced-
erakannya.

36Mereka semua kehairanan dan berkata sesama sendiri, ‘Betapa hebat kata-kata-
Nya! Dengan penuh kewibawaan dan kuasa Dia memerintah roh-roh durjana itu,
mereka terus keluar.’ 37Maka perkhabaran tentang Isa tersebar ke seluruh daerah itu.

Isamenyembuhkan beberapa orang
38 Isa keluar dari saumaah itu lalu pergi ke rumah Simon. Ibu mertua Simon sedang

demam panas dan mereka memberitahu Isa tentangnya. 39 Isa pergi berdiri di tepi
katilnya dan mengusir demam itu. Ibu mertua Simon pulih dengan serta-merta lalu
bangun danmelayani mereka.

40 Pada waktu senja semua orang yang mengidap berbagai-bagai penyakit dibawa
kepada Isa. Dia meletakkan tangan-Nya pada setiap orang dan menyembuhkan
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mereka. 41 Roh-roh iblis juga keluar daripada ramai orang dan berteriak, ‘Engkaulah
Putera Allah.’ Isa memarahi roh-roh iblis itu dan tidak mengizinkanmereka bercakap
keranamerekamengetahui Dialah al-Masih.

Isamengkhabar Injil di Yudea
42 Ketika fajar menyingsing, Isa meninggalkan kota itu dan pergi ke tempat yang

sunyi. Orang ramai mula mencari Dia, dan apabila mereka menemui-Nya, mereka
cuba menahan-Nya daripada meninggalkan mereka. 43 Tetapi Isa berkata kepada
mereka, ‘Aku harus memberitakan perkhabaran yang baik tentang kerajaan Allah di
kota-kota lain juga. Itulah sebabnya Aku diutuskan.’ 44 Jadi, Dia mengkhabarkan Injil
di saumaah-saumaah di Yudea.

5
Isamemanggil pengikut-pengikut-Nya yang pertama

1Pada suatuhari semasa Isaberdiri di tepi pantai tasikGenesaret, ramai orangberasak-
asak mengerumuni-Nya untuk mendengar firman Allah. 2 Dia melihat dua buah
perahu di situ. Para nelayan yang menangkap ikan telah turun dari perahu itu untuk
membasuh jala mereka. 3 Isa naik ke dalam salah sebuah perahu, iaitu perahu Simon
danmemintanyamenolak perahu itu jauh sedikit dari pantai. Isa duduk danmengajar
orang ramai dari perahu itu.

4SetelahDia habismengajar, Dia berkata kepada Simon, ‘Tolaklah perahu ke air yang
dalam dan tebarkan jalamu untukmenangkap ikan.’

5 Simon menjawab, ‘Tuan, semalaman kami cuba sedaya upaya tetapi tidak dapat
menangkap apa-apapun. Tetapi, kerana Engkau menyuruh, aku akan menebarkan
jala.’

6 Setelah menebarkan jala, mereka menangkap begitu banyak ikan sehingga jala
hampir terkoyak. 7Mereka memanggil rakan-rakan dari perahu lain supaya datang
menolong. Mereka datang lalu memenuhi kedua-dua buah perahu itu dengan ikan
sehingga perahu-perahu itu hampir tenggelam.

8Apabila Simon Petrus melihat apa yang telah berlaku, dia berlutut di hadapan Isa
dan berkata, ‘Tinggalkan hamba, Ya Junjungan kerana hamba seorang yang berdosa!’
9 Simon dan semua orang yang bersamanya takjub melihat begitu banyak ikan yang
dapat ditangkap mereka. 10 Begitu juga Yakobus dan Yahya, anak-anak Zebedeus,
rakan-rakan Simon.
Isa berkata kepada Simon, ‘Jangan takut! Mulai sekarang, engkau akan menjala

manusia!’ 11 Setelah mereka menyadaikan perahu-perahu itu, mereka meninggalkan
semuanya lalu mengikut Isa.

Isamenyembuhkan seorang yang berpenyakit kusta
12 Pada suatu hari Isa berada di sebuah bandar. Terdapat seorang yang berpenyakit

kusta. Apabila diamelihat Isa, diameniarap lalumemohon kepada-Nya, ‘Tuan, jikalau
Tuanmahu, Tuan berkuasa untukmentahirkan aku.’

13Lalu Isapunmenghulurkan tangandanmenyentuhnyasambilberkata, ‘Akumahu.
Tahirlah engkau!’ Seketika itu juga, penyakit kustanya hilang.

14 Isa berpesan kepadanya, ‘Jangan beritahu hal ini kepada sesiapapun tetapi pergi
tunjukkan dirimu kepada imam dan persembahkan suatu korban kerana pentahi-
ranmu, seperti yang ditetapkan oleh Musa untuk membuktikan kepada semua orang
bahawa engkau kini sudah tahir.’

15 Akan tetapi, berita tentang Isa tersebar lebih meluas dan ramai orang datang
untuk mendengar ajaran-Nya serta memohon-Nya menyembuhkan penyakit mereka.
16Tetapi Isa kerapkali mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa.
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Isamenyembuhkan seorang yang lumpuh
17 Pada suatu hari ketika Isa mengajar orang, ada beberapa orang Farisi dan ahli

Taurat duduk di situ. Mereka telah datang dari setiap bandar di Galilea dan Yudea
dan juga dari Baitulmaqdis. Kuasa Allah ada pada Isa untuk menyembuhkan orang.
18Beberapa orang mengusung seorang yang lumpuh danmereka mencari jalan untuk
membawanya ke dalam rumah untuk meletakkannya di hadapan Isa. 19 Oleh sebab
mereka tidak dapat membawanya masuk kerana orang bersesak-sesak, mereka naik
ke atas bumbung rumah lalu membuka genting supaya dapat menurunkan orang itu
dengan tikarnya di tengah-tengah orang ramai di hadapan Isa.

20Apabila Isamelihat imanmereka, Dia berkata kepada orang lumpuh itu, ‘Saudara,
dosa-dosamu diampunkan.’

21 Guru-guru Taurat dan orang Farisi mula berkata sesama diri, ‘Siapakah orang
ini yang mengkufuri Allah? Siapakah yang dapat mengampunkan dosa kecuali Allah
sahaja?’

22 Tetapi Isa mengetahui fikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, ‘Mengapakah
kamumemikirkan perkara sedemikian? 23Yang manakah lebih mudah: mengatakan,
“Dosa-dosamu diampunkan,” atau “Bangunlah dan berjalan”? 24 Tetapi, supaya kamu
ketahui bahawa Putera Insan berkuasa di bumi ini untuk mengampunkan dosa...’
Lalu Dia berkata kepada orang lumpuh itu, ‘Aku berkata kepadamu, bangunlah,
angkat tikarmu dan berjalan pulang ke rumah!’ 25 Seketika itu juga, dia bangun
di hadapan mereka sekalian. Dia mengangkat tikar tempat dia berbaring tadi lalu
pulang sambil memuji Allah. 26 Semua orang tercengang-cengang dan memuji Allah.
Mereka dipenuhi dengan perasaan takjub sambil berkata, ‘Pada hari ini kami telah
menyaksikan hal yang ajaib!’

Isamemanggil Lewi
27 Kemudian Isa keluar dan nampak seorang pemungut cukai yang bernama Lewi

sedang duduk di tempat kutipan cukai. Isa berkata kepadanya, ‘Ikutlah Aku!’ 28 Lewi
bangun, meninggalkan semuanya danmengikut Isa.

29 Lewi menyediakan satu jamuan besar untuk Isa di rumahnya. Ada ramai pe-
mungut cukai dan orang lain yang turut duduk bersama mereka. 30 Orang Farisi
dan guru-guruTaurat yang semazhabbersungut-sungut kepadapengikut-pengikut Isa,
‘Mengapakahkamumakandanminumbersamapemungut-pemungut cukai danorang
berdosa?’

31 Isa menjawab, ‘Orang sakitlah yang memerlukan tabib, bukannya orang sihat.
32Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya
mereka bertaubat.’

Pertanyaan tentang puasa
33 Mereka berkata kepada Isa, ‘Pengikut-pengikut Yahya kerapkali berpuasa dan

berdoa. Demikian juga pengikut-pengikut orang Farisi. Tetapi pengikut-pengikut-Mu
ini makan danminum sahaja.’

34 Isamenjawab, ‘Dapatkah tetamu-tetamu pengantin lelaki diminta berpuasa selagi
pengantin lelaki itu ada bersama-sama? 35 Tetapi selepas pengantin lelaki itu diambil
daripadamereka, barulahmereka akan berpuasa.’

36 Isa memberitahu juga suatu ibarat kepada mereka: ‘Tiada sesiapapun yang
mengoyak secarik kain daripada pakaian yang baru untuk menampalkannya ke atas
pakaian lama. Jika demikian, pakaian yang baru itu koyak dan secarik kain yang baru
itu tidak sepadan dengan yang lama. 37 Tiada sesiapa juga yang akan menuang air
anggur yang baru ke dalam kirbat kulit yang lama. Jikalau demikian, air anggur yang
baru itu akanmengoyakkan kirbat kulit itu, lalu air anggur di dalamnya akan tumpah
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dan kirbat kulit itu pun rosak. 38 Tetapi air anggur yang baru harus dituang ke dalam
kirbat kulit yang baru. 39 Dan tiada sesiapapun gemar minum air anggur yang baru
selepas dia minum air anggur yang lama kerana katanya, “Yang lama itu lebih baik.” ’

6
Pertanyaan tentang hari Sabat

1 Pada hari Sabat Isa berjalan melalui ladang-ladang gandum dan pengikut-pengikut-
Nya memetik bulir gandum, menggosoknya dengan tangan lalu memakannya.
2Beberapa orang Farisi berkata kepadamereka, ‘Mengapakah kamumembuat sesuatu
yang dilarang pada hari Sabat?’

3 Isa menjawab, ‘Belumkah kamu membaca tentang apa yang dilakukan oleh Daud
tatkala dia dan pasukannya berasa lapar? 4Dia masuk ke dalam rumah ibadat Tuhan
lalumengambil danmemakanRoti Persembahan lalumemberikannyakepadamereka
yang ada bersamanya. Roti Persembahan itu dilarang dimakan kecuali oleh imam-
imam sahaja.’ 5 Isa menambah, ‘Putera Insan berkuasa atas hari Sabat.’
Orang yang tangannya lumpuh sebelah
6Pada suatu hari Sabat yang lain, Isamasuk ke dalam saumaah lalumengajar orang.

Terdapat di situ seorang yang lumpuh tangan kanannya. 7Guru-guru Taurat dan orang
Farisi mengawasi Isa untuk melihat sama ada Dia akan menyembuhkan orang itu
pada hari Sabat kerana mereka hendak mencari alasan untuk menuduh-Nya. 8 Isa
mengetahui fikiranmereka lalu berkata kepada orang yang lumpuh tangan kanannya,
‘Bangunlah dan berdiri di sini.’ Orang itu pun bangun dan berdiri di situ.

9 Isa berkata kepada mereka, ‘Aku bertanya kepadamu apa yang dibenarkan oleh
hukum kita untuk dilakukan pada hari Sabat: berbuat baik atau berbuat jahat,
menyelamatkan nyawa orang ataumembinasakannya?’

10 Isa memandang sekeliling mereka lalu berkata kepada orang itu, ‘Hulurkanlah
tanganmu.’ Orang itu berbuat demikian dan tangannya pun sembuh. 11Tetapi mereka
naik berang lalu berbincang sesama diri tentang apa yang harus dibuat terhadap Isa.

Isamemilih dua belas rasul
12 Pada masa itu Isa naik ke sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman Dia

berdoa kepada Allah. 13 Setelah hari siang, Isa memanggil pengikut-pengikut-Nya dan
daripada mereka itu, Dia memilih dua belas orang yang digelar-Nya rasul: 14 Simon
yang dinamakan-Nya Petrus, dan Andreas adiknya, Yakobus dan Yahya, Filipus dan
Bartolomeus, 15 Matius dan Tomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang
Patriot, 16Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yangmenjadi pembelot.

Isamengajar danmenyembuhkan penyakit
17 Isa turun bersama mereka lalu berdiri di suatu tempat yang rata dengan ramai

pengikut-Nya. Ramai orang dari seluruh jajahan Yudea, dari Baitulmaqdis dan dari
wilayah-wilayah Tirus serta Sidon 18 telah datang untuk mendengar Isa dan untuk
disembuhkan daripada penyakit mereka. Orang yang dirasuk roh-roh durjana turut
datang dan mereka juga disembuhkan. 19 Semua orang cuba menyentuh Isa kerana
kuasa sedang keluar daripada-Nya untukmenyembuhkanmereka semua.

Kebahagiaan dan penderitaan
20 Isa berpaling kepada pengikut-pengikut-Nya lalu berkata:

‘Diberkatilah kamu yangmiskin,
kerana kamulah yang empunya kerajaan Allah.

21Diberkatilah kamu yang lapar sekarang,
kerana kamu akan dikenyangkan.
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Diberkatilah kamu yangmenangis sekarang,
kerana kamu akan bersuka ria.

22 Diberkatilah kamu apabila orang membenci kamu, menyingkiri kamu, menghina
kamu danmengutuk kamu kerana Putera Insan.

23 ‘Bersuka rialah apabila perkara itu berlaku dan melonjak keriangan, kerana besar
ganjaranmu di syurga kelak. Demikian juga perbuatan nenek moyang mereka ter-
hadap nabi-nabi.

24 ‘Tetapi malangnya kamu yang kaya,
kerana kamu telah beroleh hidup
yang senang-lenang.

25Malangnya kamu yang sekarang kenyang,
kerana kamu akan lapar kelak.

Malangnya kamu yang sekarang tertawa,
kerana kamu akanmenangis danmeratap kelak.

26Malangnya kamu apabila kamu dipuji semua orang,
kerana demikian juga perbuatan nenekmoyangmereka
kepada nabi-nabi palsu.

Kasih kepadamusuh
27 ‘Tetapi kepadakamuyangmendengar, Akuberkata demikian: Kasihilah seterumu,

berbuat baik kepada orang yang membenci kamu; 28berkatilah orang yang mengutuk
kamu dan doakan orang yang menganiayai kamu. 29 Jika orang menampar sebe-
lah pipimu, biarlah dia menampar sebelah lagi; jika ada orang mengambil jubah
kamu, biarkan dia ambil bajumu juga. 30 Berilah setiap orang yang meminta sesuatu
daripadamu dan jika sesiapa mengambil barangmu, jangan tuntut balik barang itu.
31Berbuatlah kepada orang lain seperti yang kamu inginmereka berbuat kepadamu.

32 ‘Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah kelebihanmu?
Malah, orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. 33 Dan jikalau
kamu membalas baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah kelebi-
hanmu? Orang berdosa pun berbuat begitu. 34 Jikalau kamu meminjami orang
yang kamu harap akan memulangkannya, apakah kelebihanmu? Orang berdosa pun
meminjami orang berdosa untuk mendapatkan kembali sama banyaknya. 35 Tetapi
kamu hendaklah mengasihi seterumu; kamu hendaklah berbuat baik kepadanya dan
kamu hendaklah meminjami orang dengan tidak mengharapkan apa-apa. Besarlah
ganjaranmu kelak dan kamu akanmenjadi anak-anak Allah Yang Maha Tinggi kerana
Dia berbuat baik kepada orang yang tidak mengenang jasa dan kepada orang yang
zalim. 36Kamu hendaklah berbelas kasihan seperti Bapamu yang berbelas kasihan.

Menghakimi orang
37 ‘Janganlah kamu hakimi orang supaya kamu tidak akan dihakimi. Janganlah

kamu hukum orang supaya kamu tidak dihukum. Ampunilah orang dan kamu akan
diampuni. 38 Berilah kepada orang dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang
baik, dipadatkan dan digoncang sehingga melimpah keluar akan dicurahkan ke atas
pangkuanmu. Sukatan yang kamu gunakan itu akan digunakan terhadap kamu.’

39 Kemudian Isa memberitahu suatu ibarat lagi. ‘Bolehkah orang buta memimpin
orang buta? Tidakkah kedua-duanya akan jatuh ke dalam longkang? 40Seorangmurid
tidak melebihi gurunya; tetapi setiap murid yang terlatih dengan sempurna akan
menyerupai gurunya.
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41 ‘Mengapakah engkau memandang selumbar yang ada di dalammata saudaramu,
tetapi engkau tidak menyedari sebatang kayu yang ada di dalam matamu sendiri?
42 Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, “Saudara, biarlah aku
keluarkan selumbar itu daripadamatamu” sedangkan engkau tidak nampak sebatang
kayu yang ada di dalam matamu sendiri? Munafik! Buangkan kayu itu daripada
matamu sendiri dahulu, barulah engkau dapatmelihat dengan terang untukmengelu-
arkan selumbar yang ada di dalammata saudaramu.

Pokok dan buahnya
43 ‘Pokok yang subur tidak menghasilkan buah yang buruk. Demikian juga pokok

yang tidak subur tidak akan menghasilkan buah yang baik. 44Tiap-tiap pokok dikenal
daripada buahnya. Orang tidak memetik buah ara daripada pokok duri atau buah
anggur daripada semak duri. 45 Orang yang baik mengeluarkan perkara yang baik
daripada hati yang berlimpah-limpah dengan kebaikan; orang yang jahat mengelu-
arkanperkara yang jahat daripadahati yang penuhdengankejahatan. Seseorang akan
meluahkan apa yang terkandung di dalam hatinya.

Dua orang pembina rumah
46 ‘Mengapakah kamu memanggil Aku, “Ya Junjungan, ya Junjungan,” tetapi tidak

mematuhi perintah-Ku? 47 Aku akan menunjukkan kepadamu keadaan orang yang
datang kepada-Ku dan mendengar serta mentaati kata-kata-Ku. 48 Dia umpama seo-
rang yang membina rumah. Dia menggali lubang dalam-dalam lalu meletakkan asas
rumah itu di atas batu. Apabila banjir berlaku, arus dari sungai akan melanda rumah
itu tetapi tidak dapatmenggoncangkannya kerana rumah itu didirikan dengan kukuh.
49 Akan tetapi, orang yang mendengar kata-kata-Ku dan tidak mahu mematuhinya
umpama seorang yangmembina rumah di atas tanah tanpa asas. Apabila dilanda arus
sungai, rumah itu akan roboh dan kerosakannya besar sekali.’

7
Isamenyembuhkan hamba ketua tentera Rom

1 Setelah Isa habis mengatakan semua perkara ini kepada orang ramai, Dia pergi
ke Kapernaum. 2 Terdapat seorang hamba ketua tentera yang amat disayangi oleh
tuannya; hamba itu sedang sakit tenat dan hampir mati. 3 Apabila ketua tentera
itu mendengar tentang Isa, dia menyuruh beberapa tua-tua Yahudi mendapatkan Isa
untuk meminta-Nya datang menyembuhkan hambanya itu. 4 Ketika mendapatkan
Isa,merekamemohon-Nya bersungguh-sungguh, ‘Tolonglah kabulkan permintaannya
keranadiapatut ditolong. 5Diamengasihi bangsakitadandia telahmendirikan sebuah
saumaah untuk kita.’ 6Lalu Isa pun pergi bersamamereka.
Tatkala Dia tidak berapa jauh dari rumah, ketua tentera itu menyuruh beberapa

orang sahabat memberitahu Isa, ‘Tuan, tak usah Tuan menyusahkan diri ke rumah
aku kerana aku tidak layak. 7 Aku juga tidak layak datang untuk menemui Tuan.
Memadailah Tuanmemberikan perintah sahaja dan hambaku itu akan sembuh. 8Aku
juga di bawah perintah orang atasan dan aku ada askar di bawah perintahku. Aku
memerintah seseorang, “Pergilah!” dan dia akan pergi; aku memerintah seorang lagi,
“Mari!” dan dia akan datang. Aku memerintah seorang hamba, “Buat kerja ini!” dan
dia akanmelakukannya.’

9 Isa kagum mendengar ini lalu Dia berpaling kepada orang ramai yang mengikut-
Nya sambil berkata, ‘Aku berkata kepadamu bahawa antara bangsa Israel sekalipun
belum pernah Aku jumpa orang yang beriman seteguh ini.’ 10 Apabila mereka yang
disuruh itu kembali ke rumah ketua tentera Rom itu, mereka mendapati hamba itu
telah sembuh.
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Isamenghidupkan anak lelaki seorang balu
11 Tidak lama kemudian, Isa pergi ke sebuah bandar yang bernama Nain; pengikut-

pengikut-Nya dan orang ramai pergi bersama-Nya. 12 Ketika Dia mendekati pintu
gerbang bandar itu,mayat anak lelaki tunggal seorang balu sedang diusung keluar dan
sekumpulan besar orang dari bandar itu bersama dengan wanita itu. 13 Apabila Isa
melihat balu itu, Dia berasa kasihan terhadapnya lalu berkata kepadanya, ‘Janganlah
menangis.’

14 Dia berjalan ke hadapan dan menyentuh keranda itu. Orang yang mengusung
keranda itu pun berhenti. Lalu Isa berkata, ‘Hai pemuda, Aku berkata kepadamu
– bangun!’ 15 Orang yang sudah mati itu pun bangun dan mula bercakap; lalu Isa
mengembalikannya kepada ibunya.

16Setiap orang ketakutan lalumemuji Allah: ‘Seorang nabi yang agung telahmuncul
di kalangan kita!’ dan ‘Allah telah mendatangi umat-Nya.’ 17 Khabar tentang Isa ini
tersebar ke seluruh jajahan Yudea dan daerah di sekelilingnya.

Pengikut-pengikut Yahya Pengimad
18Pengikut-pengikutYahyamemaklumkansegalaperkara ini kepadaYahya. 19Yahya

memanggil dua orang pengikutnya lalu menyuruh mereka pergi kepada Junjungan
untuk bertanya, ‘Adakah Tuan yang dikatakan akan datang itu, atau haruskah kami
menantikan seorang yang lain?’

20Apabilamereka datang kepada Isa,mereka berkata, ‘Yahya yangmengimadkan itu
menyuruh kami datang kepada Tuan untuk bertanya, “Adakah Tuan yang akan datang
itu, atau haruskah kamimenantikan seorang yang lain?” ’

21Padamasa itu, Isa sedang menyembuhkan ramai orang yang menderitai penyakit
dan kerasukan roh iblis serta mencelikkan mata ramai orang buta. 22 Lalu Isa men-
jawab kepada mereka, ‘Pergilah dan maklumkan kepada Yahya apa yang telah kamu
lihat dan dengar: orang buta dapat melihat, orang tempang dapat berjalan, orang
kusta disembuhkan, orang tuli dapatmendengar, orangmati dihidupkan kembali serta
perkhabaran yang baik diberitakan kepada orang miskin. 23Diberkatilah orang yang
tidak berpaling daripada Aku.’

24 Setelah utusan-utusan Yahya pulang, Isa mula berkata kepada orang ramai itu
tentang Yahya, ‘Semasa kamu pergi berjumpa dengan Yahya di gurun, apakah yang
hendak kamu lihat? Sebatang buluh yang digoyang oleh angin? 25Kamu pergi untuk
melihat apa? Seorang yang mengenakan pakaian bergaya? Sebenarnya, orang yang
mengenakan pakaian bergaya dan hidup dalam kemewahan didapati di istana-istana
raja. 26Oleh itu, kamu pergi untuk melihat apa? Seorang nabi? Ya, dan Aku berkata
kepadamu, kamumelihat lebih daripada seorangnabi. 27Dialah yang dikatakandalam
Kitab Suci:

‘ “Aku akanmenghantar utusan-Ku untukmendahului-Mu,
dialah yang akanmenyediakan

jalan bagi-Mu.”
28 Aku berkata kepadamu bahawa Yahya itu lebih besar daripada semua orang yang
pernah dilahirkan. Akan tetapi, orang yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar
daripadanya.’

29 Orang ramai itu, termasuk pemungut-pemungut cukai, mendengar Isa. Mereka
mengakui kebenaran Allah kerana mereka telah menerima pengimadan Yahya.
30 Tetapi orang Farisi dan guru-guru Taurat enggan menerima pengimadan Yahya,
makamerekamenolak kehendak Allah untukmereka.
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31 ‘Dengan apakah dapat Aku umpamakan orang pada zaman ini? Bagaimanakah
keadaanmereka? 32Mereka umpama budak-budak yang duduk di pasar dan berseru-
seru sesama sendiri:

‘ “Kami telahmemainkan serunai untukmu,
tetapi kamu tidakmahumenari;

kami telahmenyanyikan lagu-lagu sedih untukmu,
tetapi kamu tidakmahumenangis.”

33Kerana Yahya Pengimad telah datang dengan berpuasa dan tidakminum air anggur,
lalu kamu berkata, “Dia dirasuk roh iblis” 34 Putera Insan datang dengan makan dan
minum lalu kamu berkata, “Tengoklah, orang gelojoh dan peminum, sahabat kepada
pemungut-pemungut cukai dan orang berdosa.” 35 Tetapi kebijaksanaan dibuktikan
benar oleh semua orang yangmenerimanya.’

Isa di rumah Simon, seorang Farisi
36 Salah seorang Farisi menjemput Isa makan di rumahnya. Isa masuk ke rumah

orang Farisi itu lalu bertelekan padameja. 37Di dalamkota itu ada seorang perempuan
yang hidup dalam dosa. Setelah dia mendengar bahawa Isa sedang makan di rumah
orang Farisi itu, dia membawa sebuah botol berisi minyak wangi. 38 Dia berdiri di
belakang Isa dekat dengan kaki-Nya dan menangis lalu membasahi kaki Isa dengan
air matanya. Dia mengeringkan kaki Isa dengan menggunakan rambutnya, mencium
kaki-Nya lalu menuangminyak wangi itu pada kaki-Nya.

39Apabila melihat perkara ini, orang Farisi yang menjemput Isa berkata-kata dalam
hatinya, ‘Jika orang ini seorang nabi, tentulah dia mengetahui perempuan yang
menyentuh-Nya seorang yang hidup berdosa.’

40 Isa menjawabnya, ‘Simon, ada sesuatu yang hendak Aku katakan kepadamu.’
Simon berkata, ‘Ya Guru, katakanlah.’
41 ‘Ada dua orang berhutang kepada seorang pemiutang wang. Seorang berhutang

lima ratus dinar dan seorang lagi lima puluh dinar. 42Oleh sebab mereka tidak dapat
membayarhutang itu, diapunmenghapuskanhutangkedua-duapenghutangwang itu.
Antaramereka, yangmanakah akan lebihmengasihinya?’

43 Simon menjawab, ‘Aku rasa orang yang dihapuskan hutangnya yang lebih besar
itu.’
Isa berkata kepadanya, ‘Betullah jawapanmu.’
44 Lalu Isa berpaling kepada perempuan itu dan berkata kepada Simon, ‘Engkau

melihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu dan engkau tidak memberikan
air membasuh kaki-Ku tetapi perempuan ini telah membasahi kaki-Ku dengan air
matanya lalu mengeringkannya dengan rambutnya. 45 Engkau tidak menyambut
Aku dengan ciuman, tetapi semenjak Aku masuk, perempuan ini tidak berhenti-
henti mencium kaki-Ku. 46 Engkau tidak menuang minyak pada kepala-Ku, tetapi
perempuan ini telah menuang minyak wangi pada kaki-Ku. 47 Oleh sebab itu, Aku
berkata kepadamubahawakerana kasihnya yangbesar, dosanya yangbanyak itu telah
diampunkan, tetapi orang yang telah diampuni sedikit sahaja, mengasihi sedikit juga.’

48 Isa berkata kepada perempuan itu, ‘Dosa-dosamu telah diampunkan.’
49Mereka yangmakan bersama Isa berkata sesama sendiri, ‘Siapakah orang ini yang

mengampunkan dosa pula?’
50 Isa berkata kepada perempuan itu, ‘Imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah

dengan sejahtera.’
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8
Beberapa orang perempuanmenyertai Isa

1Tidak lamakemudian, Isapergi dari bandarkebandardandari kampungkekampung
untuk memberitakan perkhabaran yang baik tentang kerajaan Allah. Dua belas
pengikut itu pergi bersama-Nya. 2 Begitu juga beberapa orang perempuan yang telah
disembuhkan daripada kerasukan roh iblis dan daripada berbagai-bagai penyakit,
iaitu Maryam (yang disebut orang Magdala) yang daripadanya telah diusir tujuh roh
iblis; 3Yoana, isteri Khuza, pegawai istanaRajaHerodes; Susana dan ramai perempuan
lain yang menggunakan harta benda mereka untuk membantu Isa serta pengikut-
pengikut-Nya.

Ibarat seorang penabur
4 Ketika orang ramai sedang berkumpul, dan orang dari beberapa buah bandar

terus-menerus datang kepada-Nya, Diamenceritakan suatu ibarat: 5 ‘Seorang penabur
pergi menabur benihnya. Ketika dia menabur, ada yang jatuh di tepi jalan lalu
dipijak orang dan dimakan burung. 6 Ada yang jatuh di tempat berbatu, dan setelah
tumbuh, tanaman itu menjadi layu kerana tanah kekurangan air. 7 Ada pula jatuh
di tengah-tengah semak duri lalu duri yang tumbuh bersama-sama membantutkan
pertumbuhannya. 8 Tetapi ada benih yang jatuh di tanah yang baik lalu tumbuh dan
mengeluarkan hasil seratus ganda banyaknya.’
Kemudian Isa berseru, ‘Orang yang bertelinga, baiklah dia mendengar.’
Maksud ibarat itu

9Pengikut-pengikut Isa bertanya kepada-Nya, ‘Apakah erti ibarat ini?’ 10 Isa berkata,
‘Pengetahuan rahsia kerajaan Allah telah diberikan kepadamu, tetapi orang lain harus
diberitahu denganmenggunakan ibarat supaya,

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

tidakmengerti.”

Isamenerangkanmaksud ibarat seorang penabur itu
11 ‘Inilah maksud ibarat tadi: Benih itu ialah firman Allah. 12 Benih yang jatuh di

tepi jalan itu menggambarkan mereka yang mendengar firman itu tetapi kemudian
Iblis datang dan mengambil firman itu daripada hati mereka supaya mereka tidak
percaya dan diselamatkan. 13Benih yang jatuh di tempat berbatu itumenggambarkan
mereka yang mendengar dan menyambut firman itu dengan gembira tetapi firman
itu tidak berakar dalam hati mereka. Mereka itu hanya percaya untuk sementara
waktu dan apabila waktu dicubai mereka akan meninggalkan kepercayaan mereka.
14 Benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri itu menggambarkan mereka yang
telah mendengarnya, tetapi dalam hidup mereka sehari-hari mereka terhimpit oleh
kekhuatiran dan kekayaan serta kesenangan hidup lalu mereka tidak mengeluarkan
buah dengan sempurna. 15 Benih yang jatuh di tanah yang baik menggambarkan
mereka yang mendengar firman itu dan menyimpannya dalam hati yang tulus ikhlas
lalu dengan ketekunanmereka terus mengeluarkan buah.

Pelita di bawah pasu
16 ‘Tiada seorang pun memasang pelita lalu menudungnya dengan sebuah pasu

atau meletakkannya di bawah katil. Tetapi dia meletakkannya di atas kaki pelita
supaya cahayanya kelihatan kepada orang yang masuk ke ruang itu. 17 Tiada sesuatu
pun yang tersembunyi yang tidak didedahkan kelak; tiada sesuatu rahsia pun yang
tidak diketahui kelak. 18Oleh sebab itu, berhati-hatilah bagaimana kamu mendengar.
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Sesiapa yang ada sesuatu akan diberi lebih banyak lagi; tetapi sesiapa yang tidak ada,
sedikit yang disangka ada padanya pun akan diambil daripadanya.’

Ibu Isa dan adik-beradik-Nya
19 Ibu Isa dan adik-beradik-Nya datang kepada-Nya tetapi mereka tidak dapat

bertemu dengan-Nya kerana kesesakan orang ramai. 20 Isa diberitahu, ‘Ibu dan adik-
beradik-Mu berada di luar dan hendak bertemu dengan-Mu.’

21 Isa menjawab kepada mereka, ‘Ibu-Ku dan adik-beradik-Ku ialah mereka yang
mendengar firman Allah danmelaksanakannya.’

Isameredakan ribut
22 Pada suatu hari Isa bersama pengikut-pengikut-Nya menaiki sebuah perahu. Isa

berkata kepada mereka, ‘Marilah kita pergi ke seberang tasik.’ Lalu mereka bertolak.
23 Ketika mereka sedang belayar, Isa tertidur. Angin ribut bertiup ke tasik itu dan
perahu itu pun dimasuki air sehinggamereka cemas.

24Mereka pergi kepada Isa danmengejutkan-Nya. Mereka berkata, ‘Tuan, Tuan, kita
hampir tenggelam!’
Isa bangun lalu memarahi angin dan ombak yang bergelora itu. Ribut itu pun

berhenti dan segalanya tenang. 25 Isa berkata kepadamereka, ‘Dimanakah imanmu?’
Mereka pun takut dan hairan serta berkata sesama sendiri, ‘Siapakah orang ini

sehingga angin dan ombak punmenurut perintah-Nya?’
Isamenyembuhkan seorang yang dirasuk roh iblis

26 Mereka belayar ke wilayah Gerasa yang di seberang Galilea. 27 Setelah Isa
mendarat, seorang lelaki dari bandar itu datangmenemui-Nya. Orang itu telah dirasuk
roh-roh iblis dan sudah lama dia tidak berpakaian. Dia tidak tinggal di rumahnya lagi
tetapi di gua kubur. 28 Ketika dia melihat Isa, dia berteriak lalu sujud di hadapan-
Nya dan berkata dengan suara yang lantang, ‘Mengapakah Engkau mengganggu aku,
ya Isa, Putera Allah Yang Maha Tinggi? Aku minta janganlah seksa aku.’ 29 Dia
berkata demikian kerana Isa telah memerintah roh durjana itu keluar daripadanya.
Dia seringkali dikuasai oleh roh durjana itu. Oleh sebab itu, dia dikawal ketat dan
tangan serta kakinya dirantai orang. Tetapi dia dapat memutuskan rantai itu dan
dibawa oleh roh durjana ke padang gurun.

30 Isa bertanya kepadanya, ‘Siapakah namamu?’
Diamenjawab, ‘Legion’ kerana dia telah dirasuk oleh ramai roh iblis. 31Roh-roh iblis

itu memohon kepada Isa supaya tidakmenghalaumereka ke neraka.
32 Kebetulannya, di bukit itu ada sekawan babi sedang makan. Roh-roh iblis itu

memohon kepada Isa supaya Diamembenarkanmerekamasuk ke dalambabi-babi itu
dan Isa membenarkannya. 33 Roh-roh iblis itu keluar daripada orang tadi dan masuk
ke dalam babi. Kemudian kawanan babi itu menyerbu ke tempat curam dan terjun ke
dalam tasik lalu mati lemas.

34 Setelah penjaga-penjaga babi itu menyaksikan apa yang telah terjadi, mereka
berlari untuk menyebarkan hal itu di bandar dan di kampung-kampung sekitarnya.
35Orang ramai punkeluar untukmelihat apa yang telah terjadi. Merekadatang kepada
Isadanmendapati orangyang telahdibebaskandaripadaroh-roh iblis itududukdikaki
Isa. Orang itu berpakaian dan sudah siuman. Oleh itu,mereka pun ketakutan. 36Orang
yang telah menyaksikan kejadian itu menceritakan kepada mereka bagaimana orang
yang kerasukan roh iblis itu telah disembuhkan. 37 Lalu semua penduduk wilayah
Gerasa meminta Isa supaya meninggalkan mereka kerana mereka ketakutan. Isa pun
menaiki perahu untuk pulang.

38Orangyang telahdibebaskandaripadaroh-roh iblis itumeminta Isamembenarkan
dia mengikut bersama-Nya tetapi Isa menyuruh dia pulang 39 dan berkata, ‘Pulanglah
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ke rumahmudankhabarkanlah segala yangdilakukanAllahuntukmu.’ Orang itupergi
menyebarkan segala yang dilakukan Isa untuknya di seluruh bandar itu.

Anak perempuan Yairus dan perempuan yangmenyentuh jubah Isa
40 Sekembalinya Isa ke seberang tasik, orang ramai pun menyambut-Nya kerana

mereka menanti-nantikan-Nya. 41 Seorang lelaki yang bernama Yairus, iaitu ketua
saumaah datang kepada-Nya. Dia sujud pada kaki Isa dan memohon kepada-Nya
supaya datang ke rumahnya 42kerana anak perempuan tunggalnya yang berumur dua
belas tahun hampir mati.
Semasa Isa berjalan, orang ramai itu mengasak-Nya dari semua sudut. 43 Terdapat

seorang perempuan yang mengidap penyakit pendarahan selama dua belas tahun
dan walaupun dia telah menghabiskan segala harta bendanya untuk mendapatkan
rawatan daripada beberapa orang tabib, dia tidak dapat disembuhkan oleh sesia-
papun. 44 Perempuan itu datang dari belakang Isa dan menyentuh kaki jubah-Nya.
Seketika itu juga, penyakit pendarahannya sembuh.

45 Isa berkata, ‘Siapakah yangmenyentuh Aku?’
Apabila semua orang menafikannya, Petrus berkata, ‘Tuan, orang ramai ini

menghimpit danmengasak Tuan.’
46 Tetapi Isa berkata, ‘Ada orang menyentuh Aku kerana Aku tahu bahawa kuasa

telah keluar daripada-Ku.’ 47Apabila perempuan itu mengetahui perbuatannya tidak
dapat disembunyikan, dia datang dengan gementar lalu sujud di hadapan Isa dan
menceritakan kepada-Nya di hadapan orang ramai itu sebabnya dia menyentuh Isa
serta bagaimana dia sembuh seketika itu juga. 48 Isa berkata kepadanya, ‘Anak-Ku,
imanmu telahmenyembuhkanmu. Pergilah dengan sejahtera.’

49 Sementara Isa masih berkata-kata, seorang utusan datang dari rumah ketua
saumaah dan berkata kepada ketua itu, ‘Anak perempuan tuan telah mati. Tidak usah
menyusahkan Guru lagi.’

50 Isa mendengar ini dan berkata kepada ketua itu, ‘Janganlah takut, percaya sahaja
dan anakmu akan dipulihkan.’

51Apabila sampai ke rumah itu, Isa tidakmembenarkan sesiapapunmasukbersama-
sama selain Petrus, Yahya dan Yakobus serta ibu bapa budak itu. 52 Semua orang
menangis dan meratapi kematian budak itu. Isa berkata, ‘Janganlah menangis. Dia
bukanmati, dia cuma tidur.’

53 Mereka mengetawakan Isa kerana mereka mengetahui anak itu telah mati.
54Tetapi Isamemegang tangan budak itu dan berseru, ‘Anak-Ku, bangunlah!’ 55Nyawa
budak itu kembali dan dia bangun seketika itu juga. Lalu Isa menyuruh mereka
memberi budak itu makanan. 56 Ibu bapanya kagum tetapi Isa melarang mereka
mengatakan apa-apa tentang kejadian itu kepada sesiapapun.

9
Isamengutus dua belas pengikut-Nya

1 Isa memanggil dua belas pengikut-Nya itu lalu memberi mereka kuasa dan perin-
tah untuk mengusir segala roh iblis dan menyembuhkan berbagai-bagai penyakit.
2 Dia menyuruh mereka pergi mengkhabarkan kerajaan Allah dan menyembuhkan
orang sakit. 3 Isa berkata kepada mereka, ‘Jangan kamu bawa apa jua pun dalam
perjalananmu, baik tongkat, baik beg sedekah, baik makanan, baik wang atau lebih
daripada sehelai pakaian. 4 Di rumah mana-mana pun kamu disambut, tinggallah
di situ sehingga kamu meninggalkan bandar tersebut. 5 Di mana-mana kamu tidak
disambut, tinggalkan bandar itu dan kebaskanlah debu daripada kakimu sebagai
kesaksian terhadap mereka.’ 6 Mereka pun berangkat lalu pergi dari kampung ke
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kampung untuk memberitakan perkhabaran yang baik dan menyembuhkan orang di
mana-mana sahaja.

KebingunganHerodes
7Herodes, raja wilayah, mendengar segala perkara yang berlaku. Dia keliru kerana

ada yang mengatakan bahawa Yahya telah hidup semula, 8 ada yang berkata bahawa
Ilyas telah muncul; ada juga yang berkata bahawa salah seorang nabi pada zaman
dahulu telah hidup kembali. 9Herodes berkata, ‘Yahya itu telah kupancung kepalanya
tetapi siapakah orang ini? Banyak perkara tentangnya telah aku dengar.’ Oleh yang
demikian, dia mencari jalan untukmenemui Isa.

Isamemberikanmakanan kepada lima ribu orang
10 Setelah rasul-rasul itu kembali, mereka menceritakan kepada Isa segala perkara

yang telah dilakukanmereka. Isa membawamereka ke sebuah bandar yang bernama
Betsaida. 11 Tetapi orang ramai mendapat tahu akan hal itu lalu mengikut-Nya.
Isa menyambut mereka dan mengkhabarkan kerajaan Allah kepada mereka serta
menyembuhkan orang yangmemerlukan penyembuhan.

12 Menjelang senja, dua belas pengikut itu datang kepada Isa. Mereka berkata,
‘Suruhlah orang ramai ini pulang supaya mereka dapat pergi ke desa dan daerah di
sekitar untukmencari makanan dan penginapan kerana tempat ini terpencil.’

13 Isa berkata kepadamereka, ‘Kamulahmemberi merekamakanan.’
Pengikut-pengikut ituberkata lagi, ‘Kamihanyaada limabukuroti danduaekor ikan,

melainkan kami pergi membeli makanan untuk orang ramai ini.’ 14Terdapat kira-kira
lima ribu orang lelaki di situ.
Isa berkata kepada pengikut-pengikut-Nya, ‘Suruh mereka duduk berkelompok-

kelompok, kira-kira lima puluh orang sekelompok.’ 15 Pengikut-pengikut itu
melakukan suruhan Isa dan semua orang pun duduk. 16 Isa mengambil lima buku
roti dan dua ekor ikan itu. Lalu Dia menengadah ke langit sambil mengucap syukur
atas makanan itu dan membahagi-bahagikannya. Dia memberikan makanan itu
kepada pengikut-pengikut-Nya untuk dihidangkan kepada orang ramai. 17 Semua
orang makan hingga kenyang dan dua belas bakul lebihan makanan dipungut oleh
pengikut-pengikut-Nya.

Pengakuan Petrus tentang Isa
18 Pada suatu hari semasa Isa berdoa bersendirian, pengikut-pengikut-Nya datang

kepada-Nya. Isa bertanya kepadamereka, ‘Mengikut orang ramai, siapakah Aku?’
19Merekamenjawab, ‘AdayangmengatakanYahyaPengimad; adayangmengatakan

Ilyas; dan ada pula yang berkata bahawa salah seorang daripada nabi telah hidup
semula.’

20 Isa berkata kepadamereka, ‘Apa kata kamu: Siapakah Aku pula?’
Petrus menjawab, ‘Al-Masih daripada Allah.’
Isamenceritakan kisah penderitaan dan kematian-Nya

21Dengan tegasnya Isa melarang mereka memaklumkan hal ini kepada sesiapapun;
22danmenambah, ‘Putera Insan mesti menderita banyak sengsara dan ditentang oleh
tua-tua, ketua-ketua imam serta guru-guru Taurat. Dia akan dibunuh, dan bangkit
semula pada hari yang ketiga.’

23 Isa berkata kepada semua, ‘Jikalau seseorang mahu mengikut-Ku, dia hendak-
lah melupakan kepentingan diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut-Ku.
24Sesiapa yangmahumemelihara nyawanya akan kehilangannya. Tetapi sesiapa yang
mengorbankan nyawanya kerana Aku akan memeliharanya. 25 Apakah untungnya
kepada seseorang jikalau diamemiliki seluruh dunia tetapi dirinya sendiri kehilangan
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atau kerugian? 26 Jika sesiapa malu mengakui Aku dan ajaran-Ku, Putera Insan
juga malu mengakui dia tatkala Dia datang kelak dengan kemuliaan-Nya sendiri, dan
dengan kemuliaan Bapa-Nya serta segalamalaikat suci. 27Sesungguhnya, Aku berkata
kepadamubahawaadabeberapaorangyangberdiri di sini yang tidak akanmengalami
maut sebelummerekamelihat kerajaan Allah.’

Isa dipermulia
28 Kira-kira lapan hari setelah Isa mengatakan perkara-perkara tersebut, Dia mem-

bawa Petrus, Yahya dan Yakobus menaiki bukit untuk berdoa. 29 Semasa Isa berdoa,
wajah-Nya berubah dan pakaian-Nya menjadi putih berkilau-kilauan. 30 Tiba-tiba
dua orang muncul dan bercakap dengan-Nya. 31 Mereka ialah Musa dan Ilyas yang
kelihatan bersinar-sinar dengan kemuliaan dan mereka bercakap dengan Isa tentang
kewafatan-Nya yang akan ditunaikan di Baitulmaqdis. 32Petrus dan teman-temannya
tidur lena tetapi setelah terjaga, mereka melihat kemuliaan Isa serta kedua-dua orang
yang berdiri bersama-Nya. 33Apabila kedua-dua orang itu hendak meninggalkan Isa,
Petrus berkata kepada-Nya, ‘Tuan, betapa bahagianya kami berada di sini. Biarlah
kamimembuat tigabuahkhemah: sebuahuntukTuan, sebuahuntukMusadan sebuah
lagi untuk Ilyas.’ Sebenarnya, dia tidakmengetahui apa yang dikatakannya itu.

34Ketika Petrus berkata demikian, suatu awanmeliputi mereka danmereka ketaku-
tan. 35 Lalu kedengaran suara dari dalam awan itu mengatakan, ‘Inilah Putera-Ku
yang Aku pilih. Dengarlah kata-kata-Nya!’ 36 Setelah suara itu berhenti, Isa kelihatan
seorang sahaja. Pengikut-pengikut itu berdiam diri dan tidak menceritakan kepada
sesiapa jua apa yang telah disaksikan olehmereka itu.

Isamenyembuhkan budak yang dirasuk roh iblis
37 Pada keesokan harinya, mereka turun dari bukit itu dan orang ramai bertemu

dengan Isa. 38 Seorang antaranya berseru, ‘Tuan Guru, tolonglah anakku kerana dia
anak tunggalku. 39Dia dirasuk sesuatu roh lalu tiba-tiba dia berteriak dan tersentak-
sentak sehingga mulutnya berbuih-buih. Roh itu mencederakannya dan tidak mahu
melepaskannya. 40Aku telah memohon pengikut-pengikut Tuan supayamengusir roh
itu, tetapi mereka tidak dapat melakukannya.’

41 Isa menjawab, ‘Hai angkatan yang tidak percaya dan sesat ini! Berapa lamakah
harusAkubersamakamudanbersabar terhadapkamu? Bawalah anakmu itu kemari.’

42Semasa dia datang, roh durjana itumencampakkannya ke tanah lalumembuatnya
tersentak-sentak. Tetapi Isa memarahi roh durjana itu, lalu menyembuhkan budak
itu dan menyerahkannya kepada bapanya. 43 Semua orang tercengang menyaksikan
keagungan Allah.

Isa bercakap tentang kematian-Nya lagi
Sementara semua orang masih hairan akan segala yang dibuat oleh Isa, Dia berkata

kepada pengikut-pengikut-Nya, 44 ‘Jangan lupa akan apa yang Aku katakan kepadamu
ini: Putera Insan akan diserahkan ke tangan orang.’ 45Mereka tidak mengetahui mak-
sudnya kerana tersembunyi daripada mereka supaya mereka tidak memahaminya.
Mereka takut pula bertanya kepada Isa tentang perkara itu.

Siapakah yang terbesar?
46 Mereka bertengkar sesama sendiri tentang siapa antara mereka yang terbesar.

47 Isa mengetahui apa yang difikirkan mereka. Dia memanggil seorang kanak-kanak
dan menyuruhnya berdiri di sisi-Nya. 48 Isa berkata, ‘Sesiapa yang menerima kanak-
kanak ini keranaNama-KumenerimaAku; dan sesiapa yangmenerimaAkumenerima
Dia yang mengutus Aku. Sesiapa yang rendah sekali hatinya antara kamu semua –
dialah yang terbesar!’
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Yang tidakmelawan kamu berpihak kepada kamu
49 Yahya berkata, ‘Tuan, kami telah melihat seorang yang mengusir roh-roh iblis

dengan menggunakan Nama-Mu, dan kami melarang dia kerana dia tidak termasuk
dalam golongan kami.’

50 Isa berkata kepadanya, ‘Janganlah kamu larang dia. Orang yang tidak melawan
kamu berpihak kepada kamu.’

Penduduk di sebuah kampung Samaria tidakmenerima Isa
51Tatkalawaktunya sudah dekat untuk Isa diangkat ke syurga, Diamenetapkan hati-

Nya untuk menuju ke Baitulmaqdis. 52 Dia menyuruh beberapa utusan mendahului-
Nya. Mereka pun masuk ke sebuah kampung orang Samaria untuk menyediakan
tempat persinggahan bagi Isa. 53Tetapi orang Samaria tidak menerima Isa kerana Dia
sedang menuju ke Baitulmaqdis. 54 Ketika Yakobus dan Yahya, pengikut-pengikut Isa
melihat perkara ini, mereka berkata, ‘Tuan, adakah Tuan mahu kami menyuruhkan
api turun dari langit untuk membinasakan orang Samaria ini?’ 55 Isa berpaling dan
memarahi mereka. 56Lalumereka pergi ke sebuah kampung yang lain.

Syarat-syaratmenjadi pengikut Isa
57 Ketika mereka dalam perjalanan, seorang berkata kepada Isa, ‘Aku hendak

mengikut Engkau kemana sahaja Engkau pergi.’
58 Isa berkata kepadanya, ‘Musang ada lubangnya dan burung ada sarangnya tetapi

Putera Insan tiada tempat untukmeletakkan kepalanya.’
59 Isa berkata kepada seorang yang lain, ‘Ikutlah Aku.’
Tetapi dia menjawab, ‘Biarlah aku pergi mengebumikan jenazah bapaku dahulu.’
60 Isa berkata kepadanya, ‘Biarlah orang mati mengebumikan orang mati mereka;

tetapi engkau pergilahmenyampaikan perkhabaran tentang kerajaan Allah.’
61 Seorang lain pula berkata, ‘Aku hendak mengikut Tuan, tetapi biarlah aku pergi

mengucapkan selamat tinggal kepada kaum keluargaku terlebih dahulu.’
62 Isa berkata kepadanya, ‘Tiada seorang pun yang mula membajak dan asyik

menoleh ke belakang layak bagi kerajaan Allah.’

10
Isamengutus tujuh puluh orang pengikut

1Setelah itu Junjunganmemilih tujuhpuluhorangpengikut laindanmenyuruhmereka
pergi berdua-duamendahului-Nya ke setiap bandar dan tempat yang akandikunjungi-
Nya. 2Dia berkata kepada mereka, ‘Hasil tuaian sungguh banyak tetapi penuai sedikit
sahaja. Oleh itu, mintalah Tuan punya tuaianmenyuruh lebih ramai penuai ke tempat
tuaiannya. 3Pergilah kamu! Akumengutus kamu pergi seperti anak domba ke tengah-
tengah serigala. 4 Janganlah bawa dompet atau beg sedekah atau kasut dan jangan
berhenti di jalan untuk bersalam dengan sesiapapun.

5 ‘Apabila kamumemasuki sesebuah rumah, kamu hendaklah terlebih dahulu men-
gucapkan “Sejahteralah seisi rumah ini.” 6 Jikalauorangyang tinggal di rumah itu layak
menerima sejahtera, sejahteramuakan tetappadanya. Jika tidak, sejahteramu itu akan
kembali kepadamu. 7 Tinggallah di rumah yang sama, dan makan serta minum apa
sahaja yang dihidangkan kerana orang yang bekerja itu layakmendapat upah. Jangan
berpindah dari rumah ke rumah.

8 ‘Apabila kamupergi ke sesebuah bandar dan kamudisambut,makanlah apa sahaja
yang dihidangkan. 9 Sembuhkan orang sakit yang ada di situ dan berkata kepada
mereka, “Kerajaan Allah telah mendekati kamu.” 10 Apabila kamu pergi ke sesebuah
bandar dan kamu tidak disambut, kamu hendaklah keluar ke jalan dan berkata,
11 “Debu bandarmu yang terlekat di kaki kami pun kami kebaskan sebagai bantahan
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terhadapmu. Tetapi ketahuilah bahawa kerajaan Allah telahmendekati kamu.” 12Aku
berkata kepadamubahawapadahari pengadilannanti, penduduk Sodomakankurang
sengsaranya daripada penduduk bandar itu.

Malangnya bandar yang tidak percaya
13 ‘Malangnya kamu, penduduk Korazin! Malangnya kamu, penduduk Baitsaida!

Jikalaumukjizat yangdilakukandi kalangankamudilakukandi TirusdanSidon, sudah
lama penduduk di situ bertaubat daripada dosamereka denganmemakai baju kabung
danmenaruh abu pada kepala. 14Penduduk Tirus dan Sidon akan kurang sengsaranya
daripada kamu pada hari pengadilan nanti. 15 Hai penduduk Kapernaum, adakah
kamu akan ditinggikan sampai ke langit? Tidak, kamu akan dicampakkan ke dalam
neraka!’

16 ‘Sesiapa yang mendengar kata-katamu mendengar kata-kata Aku; sesiapa yang
menentangmumenentang Aku; dan sesiapa yangmenentang Aku jugamenentang Dia
yangmengutus Aku.’

Tujuh puluh orang pengikut itu kembali
17 Tujuh puluh orang pengikut itu kembali dengan sukacitanya dan berkata, ‘Ya

Junjungan, demi nama-Mu segala roh iblis punmenurut perintah kami.’
18 Isa berkata kepadamereka, ‘Akumelihat Iblis jatuh dari langit seperti kilat. 19Aku

telahmemberimu kuasa untukmemijak ular dan kala jengking serta kuasa atas segala
kekuatan musuh. Tiada apa-apa yang dapat mencederakan kamu. 20 Tetapi jangan
kamu bersukacita kerana segala roh iblis menurut perintahmu tetapi bersukacitalah
kerana namamu tercatat di syurga.’

Isa bersukacita
21 Pada ketika itu, Isa bersukacita kerana dipenuhi dengan Roh Suci lalu berkata,

‘Ya Bapa yang memerintah langit dan bumi, Aku bersyukur kerana Engkau telah
menunjukkan kepada orang yang seperti kanak-kanak apa yang Engkau sembunyikan
daripada orang yang terpelajar dan pandai. Ya Bapa, ini dilakukan kerana sedemikian-
lah yang Engkau berkenan.

22 ‘Bapa-Ku telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Ku. Tiada sesiapa mengenal
siapa Putera kecuali Bapa; dan tiada sesiapa mengenal Bapa kecuali Putera serta
mereka yang dipilih oleh Putera untukmenyatakan Bapa.’

23 Isaberpalingkepadapengikut-pengikut-Nya laluberkata secara sulit, ‘Diberkatilah
mata yang melihat segala perkara yang kamu lihat. 24 Aku memberitahumu bahawa
ramai nabi dan raja dahulu yang ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak
dapat melihatnya serta ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak dapat
mendengarnya.’

Ibarat seorang Samaria yang baik hati
25Seorang ahli Taurat datang dan cubamemerangkap Isa. Dia bertanya, ‘Tuan Guru,

apakah yang patut aku buat supayamemperoleh hidup yang kekal?’
26 Isa berkata, ‘Apakah yang tercatat dalam Taurat? Bagaimanakah kamu

mentafsirnya?’
27Ahli Taurat itumenjawab, ‘ “EngkauhendaklahmengasihiAllah, Tuhanmudengan

sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh kekuatanmu dan dengan
sepenuhfikiranmu serta engkau hendaklahmengasihi sesamamanusia seperti dirimu
sendiri.” ’

28 Isa berkata kepadanya, ‘Betullah jawapanmu. Berbuatlah demikian dan kamu
akan hidup.’

29Tetapi dia hendakmembela dirinya lalu dia berkata kepada Isa, ‘Siapakah sesama
manusia itu?’
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30 Isa menjawab, ‘Ada seorang dalam perjalanan dari Baitulmaqdis ke Yerikho. Dia
diserang oleh penyamun yang merompaknya dan membelasahnya sehingga setengah
mati. 31Kebetulannya, seorang imammelalui jalan itu. Apabila dia melihat si malang
itu, dia menyeberangi jalan dan meneruskan perjalanannya. 32 Begitu juga seorang
sukubangsa Lewimelalui tempat itu danmelihat simalang itu. Dia jugamenyeberangi
jalandanmeneruskanperjalanannya. 33Akan tetapi, seorangbangsa Samaria juga lalu
di tempat itu dalam perjalanannya. Dia melihat si malang itu dan hatinya dipenuhi
dengan belas kasihan. 34 Dia menghampiri si malang itu lalu membersihkan luka-
lukanya dengan air anggur dan minyak serta membalut luka itu. Kemudian, dia
menaikkan si malang itu ke atas keldai tunggangannya dan membawanya ke rumah
tumpangan untuk terus merawatinya di situ. 35Pada keesokan harinya orang Samaria
itu memberikan dua keping wang perak kepada tuan rumah tumpangan untuk perbe-
lanjaan si malang itu sambil berkata, “Jagalah dia dan sekiranya wang ini tidak cukup
untuknya, aku akanmembayarnya apabila aku datang kembali.” ’

36 Isa berkata, ‘Antara tiga orang itu, siapakah pada pandangan kamu menjadi
sesamamanusia kepada orang yang dirompak oleh penyamun?’

37 Ahli Taurat itu menjawab, ‘Orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya.’
Isa berkata, ‘Pergi dan berbuatlah sedemikian.’

IsamelawatMarta danMaryam
38 Isa dan pengikut-pengikut-Nya meneruskan perjalanan dan sampai di sebuah

kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menyambut Dia ke rumahnya.
39Maryam, adikMarta, duduk sahaja untukmendengar pengajaran Junjungan 40 tetapi
Marta pula sibuk melayani mereka. Marta menghampiri Isa dan berkata, ‘Junjungan,
tidakkah Junjungan peduli bahawa adikkumembiarkan akumembuat semua kerja ini
seorang diri? Suruhlah dia menolong aku.’

41 Junjungan menjawab, ‘Marta, Marta, engkau khuatir dan bersusah payah tentang
banyak perkara. 42Tetapi satu perkara sahaja yang diperlukan. Maryam telahmemilih
perkara baik itu yang tidak akan diambil daripadanya.’

11
Pengajaran Isa tentang doa

1 Isa berdoadi suatu tempat dan setelahDia berhenti, salah seorangdaripadapengikut-
Nya berkata, ‘Junjungan, ajarlah kami berdoa seperti Yahya mengajar pengikut-
pengikutnya.’

2 Isa berkata kepadamereka, ‘Apabila kamu berdoa, katakanlah:

‘ “Ya Bapa, sucilah Namu-Mu;
Datanglah kerajaan-Mu;
3Berilah kamimakanan yang secukupnya setiap hari;
4Ampunkanlah dosa-dosa kami,

sebagaimana kamimengampuni setiap orang yang bersalah
terhadap kami;

janganlah biarkan kami tergoda.” ’

5 Isameneruskankata-Nya, ‘Siapakahantarakamuyangakanpergi kepada sahabatnya
pada lewatmalam lalu berkata kepadanya, “Hai sahabat, pinjamilah aku tiga buku roti
6 kerana seorang sahabatku telah singgah di rumahku dalam perjalanannya dan aku
tiadamakanan apa-apa untuk dihidangkan.”

7 ‘Sahabat itumenjawab dari dalam rumahnya, “Janganlah ganggu aku kerana pintu
sudah dikunci dan kami semua telah pun masuk tidur. Aku tidak dapat bangun dan
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memberikan apa-apa.” ’ 8 Isa berkata, ‘Aku berkata kepadamu bahawa sungguhpun,
dia tidak mahu bangun memberikan pinjaman itu kepadamu kerana kamu sahabat-
nya, tetapi dia akan bangun juga dan memberikan pinjaman seberapa banyak yang
kamu perlukan kalau kamu tidak segan untuk terus meminta daripadanya.

9 ‘Oleh itu, Aku berkata kepadamu: Mintalah supaya kamu akan diberi; carilah
supaya kamu akan mendapat; ketuklah pintu supaya pintu akan dibuka untukmu.
10Kerana setiap orang yang meminta akan menerima; yang mencari akan mendapat;
dan pintu akan dibuka kepada orang yangmengetuknya.

11 ‘Bapa yang manakah di antara kamu akan memberikan ular kepada anaknya
yang meminta ikan, 12 atau memberikan kala jengking kalau dipintanya telur? 13 Jika
kamuyang jahat tahumemberikanbarangyangbaikkepadaanak-anakmu, apatah lagi
Bapamu yang di syurga akanmemberikan Roh Suci kepada orang yangmeminta-Nya!’

Isa dan Beelzebul
14 Isa mengusir roh iblis daripada seorang yang bisu. Setelah roh itu keluar, orang

bisu itu punmula bercakap. Orang ramai punhairan. 15Tetapi ada orang yangberkata,
‘Dia mengusir roh-roh iblis dengan kuasa Beelzebul, ketua semua roh iblis.’ 16Orang
lain cuba memerangkap Isa dengan meminta-Nya melakukan suatu mukjizat untuk
menunjukkan Allah berkenan dengan-Nya.

17 Isa mengetahui fikiran mereka lalu berkata kepada mereka, ‘Setiap negara yang
berbelah bahagi dan bermusuhan sesama rakyatnya tidak akan tahan lama dan
setiap keluarga yang bersengketa sesama sendiri akan hancur. 18 Jikalau kerajaan
Iblis berlawan-lawanan sesama sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan?
Kamu berkata bahawa Aku mengusir roh-roh iblis dengan kuasa Beelzebul. 19 Tetapi
jikalau Aku mengusir roh-roh iblis dengan kuasa Beelzebul, maka dengan kuasa sia-
pakah pula pengikut-pengikutmumengusir roh-roh iblis? Maka pengikut-pengikutmu
sendiri akan menghakimi kamu! 20 Tetapi jika Aku mengusir roh-roh iblis dengan
kuasaAllah,maka inimenunjukkanbahawakerajaanAllah telahdatangkepadakamu.

21 ‘Apabila seorang yang gagah dan bersenjata lengkap mengawal rumahnya, harta
bendanya selamat; 22 tetapi apabila seorang yang lebih gagah menyerang dan men-
galahkannya, yang lebih gagah itu akanmerampas segala senjata yangdiperlukanoleh
tuan rumah itu lalu membahagikan harta yang dirampasnya.

23 ‘Orang yang tidak berpihak kepada Aku menentang Aku; dan orang yang tidak
bersama Aku bercerai-berai.

Roh durjana kembali
24 ‘Apabila roh durjana keluar daripada seseorang, roh itu mengembara di tempat

yang kering untuk mencari tempat berehat. Jika tempat itu tidak dapat dicari, roh
itu berkata, “Aku akan pulang ke tempat kediamanku yang lama.” 25 Roh itu kembali
dan mendapati tempat kediamannya itu bersih dan kemas. 26 Kemudian dia pergi
membawa tujuh roh lain yang lebih durjana daripadanya lalu mereka tinggal di situ.
Keadaan orang itu pada akhirnya lebih teruk daripada dahulu.’

Kebahagiaan yang sejati
27Setelah Isa berkata demikian, seorang perempuan antara orang ramai itu berkata,

‘Diberkatilah perempuan yangmelahirkan danmenyusui Engkau.’
28Tetapi Isaberkata, ‘Bahkan lebihdiberkati lagi orangyangmendengarfirmanAllah

danmematuhinya.’
Memintamukjizat dilakukan

29 Semasa orang ramai mengerumuni Isa, Dia berkata, ‘Betapa durjananya orang
zaman ini! Mereka meminta mukjizat dilakukan sebagai alamat daripada Allah tetapi
alamat tidak akan diberi kecuali alamat Nabi Yunus 30 kerana seperti Yunus telah
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menjadi alamat kepada orang Niniwe, demikian juga Putera Insan menjadi alamat
kepada orang zaman ini. 31 Pada hari pengadilan ratu negeri Selatan akan bangkit
danmencela mereka kerana ratu itu telah datang dari hujung bumi untukmendengar
pengajaran Sulaiman yang bijak, dan di sini ada seorang yang lebih besar daripada
Sulaiman. 32 Orang Niniwe akan bangkit pada hari pengadilan dan mencela orang
zaman ini kerana orang Niniwe itu telah bertaubat daripada dosa mereka apabila
mendengar khutbah Yunus; dan di sini ada seorang yang lebih besar daripada Yunus.

Pelita bagi tubuh
33 ‘Tiada seorang pun yang memasang pelita lalu meletakkannya di tempat yang

tersembunyi atau di bawah pasu. Sebaliknya, dia meletakkannya di atas kaki pelita
supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya. 34 Matamu ialah pelita bagi
tubuhmu. Jikalau matamu terang, seluruh tubuhmu penuh dengan cahaya. Tetapi
jika matamu kabur, seluruh tubuhmu pun menjadi gelap. 35Oleh itu, berjaga-jagalah
supaya cahaya dalammu itu tidakmenjadi gelap. 36 Jikalau seluruh tubuhmu itu terang
tanpa sebarang bahagian yang gelap, seluruh tubuhmuakan terang-benderang seperti
sebuah pelita menerangi kamu dengan cahayanya.’

Isamengecam orang Farisi dan guru Taurat
37Setelah Isa habis bercakap, seorang FarisimenjemputDiamakandi rumahnya. Isa

pun pergi lalu bertelekan di meja. 38Orang Farisi itu kehairanan apabila melihat Isa
tidakmembasuh tangan-Nya sebelummakan.

39 Oleh itu Junjungan berkata kepadanya, ‘Kamu orang Farisi mencuci bahagian
luar pinggan mangkuk, tetapi kamu penuh dengan ketamakan dan kezaliman dalam
hatimu. 40 Hai orang yang bodoh! Bukankah Dia yang menjadikan bahagian luar
juga menjadikan bahagian dalam? 41Berikanlahmakanan yang ada di dalam pinggan
mangkuk itu kepada orangmiskin dan segala-galanya akanmenjadi bersih bagimu.

42 ‘Malangnya kamu, orang Farisi! Kamu membayar sepersepuluh daripada se-
lasih, inggu dan herba lain kepada Allah, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan
kasih kepada Allah. Kamu haruslah membayar sepersepuluh itu tanpa mengabaikan
perkara-perkara yang lebih penting.

43 ‘Malangnya kamu orang Farisi! Kamu suka duduk di kerusi khas di saumaah-
saumaah dan diberi salam dengan hormatnya di pasar-pasar.

44 ‘Malangnyakamu! Kamuumpamakubur-kubur yang tidakbernisan, yangdipijak-
pijak tanpa disedari oleh orang yang berjalan di atasnya.’

45 Seorang daripada guru Taurat berkata kepada Isa, ‘Guru menghina kami juga
apabila Guru berkata sedemikian.’

46 Isa berkata, ‘Malangnya kamu guru-guru Taurat, kerana kamumeletakkan beban
yang berat ke atas bahu orang lain, tetapi kamu sendiri tidak menghulurkan satu jari
pun untukmenolongmerekamemikul beban itu.

47 ‘Malangnya kamu! Kamu membina makam untuk nabi-nabi yang telah dibunuh
oleh nenekmoyangmu. 48Oleh itu, kamumenyetujui perbuatan nenekmoyangmu itu;
kerana mereka telah membunuh nabi-nabi itu tetapi kamu membina makammereka
pula. 49 Dengan itu, kebijaksanaan Allah telah mengatakan, “Aku mengutus nabi-
nabi dan rasul-rasul kepadamereka, yang sesetengahnya akan dibunuh atau dianiayai
oleh mereka.” 50 Jadi, orang zaman ini akan dihukum atas pembunuhan semua nabi
sejak dunia dicipta, 51 iaitu, dari pembunuhan Habil hingga pembunuhan Zekaria di
antara tempat persembahan korban dengan rumah ibadat. Ya, Aku berkata kepadamu
bahawa orang zaman ini akan dihukum atas pembunuhan semua nabi itu.

52 ‘Malangnya kamu, ahli-ahli Taurat! Kunci ilmu telah kamu ambil; kamu sendiri
tidakmahumasuk tetapi kamumenghalang orang yang cuba hendakmasuk.’
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53 Setelah Isa keluar dari rumah itu, guru-guru Taurat dan orang Farisi mula menge-
camDia. Merekamenanya-Nya tentangbanyakperkara, 54dancubamemerangkapDia
denganmencari kesalahan dalam sesuatu yang dikatakan-Nya.

12
Amaran tentang kepuraan

1Oleh sebab tidak terkira ramainya orang berkerumun,mereka pijak-memijak sesama
sendiri. Isa pun berkata, terutamanya kepada pengikut-pengikut-Nya, ‘Jagalah dirimu
daripada ragi orang Farisi, iaitu sifat munafik. 2 Tiada sesuatu pun yang tersembunyi
yang tidak akandinyatakan, dan tiada sesuatu rahsia punyang tidak akandidedahkan.
3Apa sahaja yang kamukatakan secara rahsia akandidengar secara terang-terang, dan
apa sahaja yang kamu bisikkan di dalam bilik tertutup akan diumumkan.

Takut akan Allah
4 ‘Akuberkata kepadamu, hai sahabat-sahabat-Ku, janganlah kamu takut akan orang

yang dapat membunuh tubuh sahaja dan kemudian tidak berkuasa lagi terhadapmu.
5 Aku menyatakan siapa yang harus kamu takuti: Takutlah akan Dia yang setelah
mengambil nyawamu, berkuasa pula membuangmu ke dalam neraka. Aku berkata
kepadamu supaya takut akan Dia! 6 Bukankah lima ekor burung pipit dijual orang
dengan harga dua syiling sahaja? Namun tiada seekor pun dilupakan oleh Allah.
7 Malahan segala rambut di kepalamu telah dihitung. Janganlah kamu takut; kamu
lebih bernilai daripada banyak burung pipit itu.

8 ‘Aku berkata kepadamu bahawa tiap-tiap orang yang mengakui Aku di hadapan
manusia akan diakui oleh Putera Insan di hadapan malaikat-malaikat Allah. 9 Sesiapa
yang tidak mengakui Aku di hadapan manusia tidak akan diakui oleh Putera Insan di
hadapanmalaikat-malaikatAllah. 10Sesiapa yangmengeluarkankata-katamenentang
Putera Insan akan diampuni. Tetapi sesiapa yang mengkufuri Roh Suci tidak akan
diampuni.

11 ‘Apabila orangmembawakamuuntukdidakwadimajlis saumaahataudi hadapan
gabenor atau pihak berkuasa, janganlah kamu khuatir bagaimana kamu harus mem-
bela diri atau apa yang harus kamu katakan, 12 kerana pada waktu itu Roh Suci akan
mengajar kamu apa yang harus kamu katakan.’

Ibarat orang kaya yang bodoh
13 Seorang daripada orang ramai itu berkata, ‘Tuan Guru, suruh abang aku memba-

hagikan warisan denganku.’
14 Isa menjawab, ‘Saudara, siapakah yang menjadikan Aku hakim atau pembahagi

warisan kepada kamu?’ 15 Isa terus menambah, ‘Ingatlah baik-baik supaya menjaga
diri daripada segala ketamakan kerana kehidupan manusia tidak bergantung pada
harta kekayaan yang dimiliki.’

16Lalu Dia punmenceritakan kepadamereka satu ibarat: ‘Seorang kayamempunyai
tanah yang mengeluarkan hasil yang banyak. 17Dia berfikir dalam hatinya, “Apakah
harus aku buat? Tiada lagi tempat untukmenyimpan hasil tanahku.”

18 ‘Dia berkata, “Baiklah aku berbuat begini. Aku akan meruntuhkan gudang-
gudangku danmembina yang lebih besar. Di situlah aku akanmenyimpan segala hasil
dan harta bendaku. 19 Aku akan berkata kepada diriku, engkau mempunyai harta
yang banyak untuk keperluanmu selama bertahun-tahun. Nikmatilah hidup. Makan
minum dan bersuka rialah.”

20 ‘Tetapi Allah berfirman kepadanya, “Engkau bodoh! Pada malam ini juga,
nyawamu akan dituntut kembali daripadamu. Lalu harta benda yang telah
kaukumpulkan itu akanmenjadi hak siapa?”
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21 ‘Demikianlah halnya orang yang menyimpan harta benda untuk dirinya tetapi
tidak kaya pada pandangan Allah.’

Kepercayaan kepada Allah
22 Isa berkata kepada pengikut-pengikut-Nya: ‘Sebab itulah Aku berkata kepadamu

supaya jangan khuatir tentangmakananuntuk hidupmudanpakaian untuk tubuhmu.
23Hidupmu tidakhanyabergantungpadamakanan, dan tubuhmu tidakhanyabergan-
tung pada pakaian. 24 Perhatikanlah burung gagak yang tidak menabur atau men-
uai, tidak mempunyai gudang atau rengkiang, tetapi Allah memberikan makanan
kepadanya. Kamu lebih bernilai daripada burung-burung itu! 25 Dapatkah sesiapa
antaramumemanjangkanumur sedikit pundenganmenaruhkhuatir? 26 Jikalau kamu
tidak dapatmembuat perkara yang sekecil ini, mengapakah kamu khuatir tentang hal-
hal yang lain?

27 ‘Perhatikanlah bunga bakung. Bunga ini tidak menenun. Tetapi Aku berkata
kepadamu bahawa Sulaiman dengan segala kemuliaannya pun tidak berpakaian
seindah bunga-bunga ini. 28 Jikalau Allah menghiasi sedemikian rumput yang hari ini
ada di padang tetapi esoknya dibakar, bukankah Dia apatah lagi akan memberikan
pakaian kepada kamu! Alangkah lemahnya imanmu! 29 Jadi, janganlah kamu uta-
makan makanan dan minuman serta janganlah bimbang hati. 30 Orang yang tidak
mengenalAllahmengutamakanperkara-perkara ini, tetapi Bapamumengetahui kamu
memerlukan semua ini. 31Sebaliknya, utamakanlah kerajaanAllah dan segala perkara
ini akan diberikan-Nya kepadamu.

32 ‘Janganlah takut, hai golongan kecil sahabat Aku, kerana Bapamu berkenan
hendak memberikan kerajaan-Nya kepadamu. 33 Juallah hartamu dan berikanlah
wang itu kepada orang miskin. Sediakanlah bagi dirimu dompet yang tidak akan
usang dan simpanlah kekayaanmu di syurga yang tidak dapat dimasuki oleh pencuri
atau dirosakkan oleh gegat. 34Kerana di mana hartamu terkumpul, di situlah hatimu
tertumpu.

Hamba yang berjaga-jaga
35 ‘Kamu hendaklah bersiap sedia dengan pelitamu terpasang. 36 Kamu hendaklah

seperti orang yang menantikan kepulangan tuan mereka dari jamuan perkahwinan.
Apabila tuan mereka pulang dan mengetuk pintu, mereka akan membuka pintu itu
dengan serta-merta. 37 Diberkatilah hamba-hamba yang didapati berjaga-jaga oleh
tuan mereka ketika dia pulang. Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu bahawa
tuan itu akan menyuruh mereka bertelekan di meja dan dia sendiri akan melayani
mereka. 38 Diberkatilah hamba-hamba itu jikalau tuan itu pulang baik pada tengah
malam ataupun sebelum fajar menyingsing dan mendapati mereka bersiap sedia.
39 Tetapi ketahuilah kamu bahawa sekiranya tuan rumah mengetahui masa pencuri
akan datang, dia tidak akanmembiarkan rumahnya dipecahmasuk. 40Oleh itu, kamu
hendaklah bersedia kerana Putera Insan akan datang pada suatu masa yang tidak
kamu sangka.’

Hamba yang setia dan hamba yang derhaka
41Petrus bertanya, ‘Junjungan, adakah Engkau beritahu ibarat ini kepada kami atau

kepada semua orang?’
42 Junjungan menjawab, ‘Siapakah hamba yang setia dan bijak? Dialah yang

dipertanggungjawabkan oleh tuannya untuk mengurus rumahtangganya dan mem-
berikan makanan kepada hamba-hamba yang lain pada waktunya. 43 Diberkatilah
hamba yang didapati oleh tuannya sedang berbuat demikian apabila tuannya pulang.
44 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu bahawa tuan itu akan mempertanggung-
jawabkan hamba tersebut sebagai pengurus segala hartanya. 45 Tetapi jikalau hamba



Lukas 12:46 106 Lukas 13:5

itu berfikir dalam hatinya, “Tuan aku pulang lewat,” lalu dia mula memukul hamba-
hamba yang lain baik lelaki ataupun perempuan danmakanminum sehingga mabuk,
46 maka tuannya akan pulang pada hari yang tidak disangka-sangkanya serta pada
waktu yang tidak diketahuinya. Tuan itu akan membuangnya dan menempatkannya
bersama orang yang tidak percaya.

47 ‘Seorang hamba yang mengetahui kehendak tuannya tetapi tidak bersedia serta
tidak melakukannya, akan disebat dengan teruk. 48 Tetapi hamba yang tidak menge-
tahui kehendak tuannya, sekalipun melakukan perkara yang patut dihukum sebat,
akan dihukum dengan ringan sahaja. Kerana sesiapa yang diberikan banyak, banyak
pula akan dituntut daripadanya. Semakin banyak yang diamanahkan kepada seseo-
rang, semakin banyak pula yang akan dituntut daripadanya.

Isamenyebabkan perpecahan
49 ‘Aku datang untuk melontarkan api ke bumi dan betapa inginnya Aku api itu

telah menyala! 50Aku harus mengalami suatu pengimadan dan betapa resahnya hati-
Ku selagi perkara itu belum selesai. 51 Adakah pada sangkaanmu, Aku datang untuk
membawakedamaian di dunia? Aku berkata kepadamu, bukan kedamaianmelainkan
perpecahan! 52Mulai sekarang, lima orang dalam sebuah keluarga akan berpecah, tiga
melawan dua dan dua melawan tiga. 53Bapa melawan anak lelakinya dan anak lelaki
melawan bapanya, ibu melawan anak perempuannya dan anak perempuanmelawan
ibunya, ibu mertua melawan menantu perempuannya serta menantu perempuan
melawan ibumertuanya.’

Memahami alamat zaman ini
54 Isa berkata kepada orang ramai itu, ‘Apabila kamu melihat awan naik dari barat,

kamu akan berkata, “Hari mahu hujan,” dan begitulah berlakunya. 55 Apabila kamu
melihat adanya angin selatan bertiup, kamu berkata, “Hari akan panas terik,” dan
begitulah berlakunya. 56 Hai munafik! Kamu tahu mentafsir cuaca dengan melihat
alamat di langit dan bumi, tetapi mengapakah kamu tidak memahami alamat-alamat
zaman ini?

Berdamailah denganmusuh
57 ‘Mengapakah kamu sendiri tidak dapat menentukan apa yang benar? 58 Apabila

engkau berjalanmenuju kemahkamah bersama orang yangmendakwamu, berusaha-
lah untuk menyelesaikan perkara itu dalam perjalanan agar dia tidak mengheretmu
ke hadapan hakim dan hakim akanmenyerahkanmu kepada pegawai polis yang akan
memasukkanmu ke dalam penjara. 59 Aku berkata kepadamu bahawa engkau tidak
dapat keluar dari situ sehingga engkaumembayar seluruh dendamu.’

13
Bertaubat atau binasa

1 Pada masa itu beberapa orang datang memberitahu Isa tentang orang Galilea yang
dibunuholehPilatus semasamereka sedangmempersembahkankorbankepadaAllah.
2 Isa berkata, ‘Adakah kamu menganggap orang Galilea itu lebih berdosa daripada se-
muapendudukGalilea yang lain keranamerekamenderita sengsara yang sedemikian?
3 Aku berkata kepadamu bukan begitu; tetapi jikalau kamu tidak bertaubat daripada
dosamu, kamu akan binasa sedemikian juga. 4 Bagaimanakah pula dengan lapan
belas orang yang mati ditimpa oleh menara di Siloam? Adakah mereka lebih bersalah
daripada semua penduduk lain di kota Baitulmaqdis? 5Aku berkata kepadamu bukan
begitu; tetapi jikalaukamu tidakbertaubat, kamusemuaakanbinasa sedemikian juga.’

Ibarat tentang pokok ara yang tidak berbuah
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6 Isa menceritakan suatu ibarat. ‘Seorang telah menanam pokok ara di kebun buah-
buahannya. Dia datang mencari buahnya, tetapi tidak dijumpai. 7Dia berkata kepada
tukang kebun, “Tengoklah, sudah tiga tahun aku datangmencari buah daripada pokok
ara ini, tetapi tidak juga didapati. Tebangkanlah pokok ini! Apa gunanya terus
menghabiskan kesuburan tanah?”

8 ‘Tukangkebunmenjawab, “Tuan, biarkanpokok ini tumbuh setahun lagi. Akuakan
mencangkul tanah di sekelilingnya dan membubuh baja. 9 Kalau pokok ini berbuah,
baiklah! Kalau tidak, tuan bolehmenebangnya.” ’

Isamenyembuhkan seorang perempuan bongkok
10 Pada hari Sabat Isa mengajar di salah sebuah saumaah. 11 Di situ ada seorang

perempuan yang dirasuk oleh sesuatu roh yang melemahkannya selama lapan belas
tahun. Belakangnya bongkok lipat dua dan dia tidak dapat berdiri tegak. 12 Apabila
Isa nampak perempuan itu, Dia memanggilnya dan berkata, ‘Sembuhlah daripada
penyakitmu.’ 13Lalu Isameletakkan tangan-Nyapadaperempuan itu. Seketika itu juga,
dia berdiri tegak danmemuji Allah.

14Tetapi ketua saumaah itumarah kerana Isa telahmenyembuhkan orang pada hari
Sabat. Lalu dia berkata kepada orang ramai, ‘Dalam seminggu ada enam hari yang
dibenarkan untuk bekerja. Jadi, datanglah untuk disembuhkan pada salah satu hari
itu dan bukannya pada hari Sabat.’

15 Junjungan menjawab, ‘Kamu munafik! Bukankah kamu masing-masing
melepaskan lembu atau keldaimu dari kandang untuk dibawa pergi minum pada hari
Sabat? 16 Sekarang perempuan daripada keturunan Ibrahim ini telah dibelenggu oleh
Iblis selama lapan belas tahun, tidak haruskah dia dibebaskan daripada belenggunya
pada hari Sabat?’

17 Jawapan Isamemalukan semuamusuh-Nya tetapi orang ramai bersukacita kerana
segala perkaramenakjubkan yang dilakukan oleh Isa.

Ibarat biji sesawi dan ragi
18 Isa berkata, ‘BagaimanakahkeadaankerajaanAllahdandenganapakahdapatAku

bandingkannya? 19 Keadaannya umpama biji sesawi yang ditanam orang di dalam
kebunnya. Benih itu tumbuhdanmenjadi pokok lalu burungdi udaramembuat sarang
pada cabang-cabangnya.’

20 Isa berkata lagi, ‘Dengan apakah dapat Aku bandingkan kerajaan Allah?
21Keadaannya umpama ragi dicampur oleh seorang perempuan dengan tiga gantang
tepung sampai seluruh adunannya naik.’

Pintu yang sempit
22Dalam perjalanan ke Baitulmaqdis, Isa melalui beberapa buah kota dan kampung

sambil mengajar. 23 Seorang bertanya kepada-Nya, ‘Tuan, adakah segelintir sahaja
yang akan diselamatkan?’
Isa menjawab, 24 ‘Berusahalah untuk memasuki pintu yang sempit. Aku berkata

kepadamu bahawa ramai orang akan mencari jalan masuk, tetapi mereka tidak men-
dapatinya. 25 Tuan rumah akan bangun dan menguncikan pintu ketika kamu berdiri
di luar mengetuk pintu sambil berkata, “Tuan, tuan, bukalah pintu.”

‘Tetapi dia akanmenjawab, “Aku tidak tahu dari mana kamu datang.”
26 ‘Kemudian kamu akan berkata, “Kami telahmakan danminumbersama tuan, dan

tuanmengajar di kota kami.”
27 ‘Tetapi tuan itu akan berkata, “Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyahlah,

kamu semua yangmelakukan kejahatan!”
28 ‘Di tempat itu akan terdapat ratapan dan kertakan gigi apabila kamu melihat

Ibrahim, Ishak dan Yakub bersama semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu
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diusir keluar. 29Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara serta selatan untuk
menikmati jamuan di dalam kerajaan Allah. 30 Sesungguhnya, orang yang terakhir
akanmenjadi yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akanmenjadi yang terakhir.’

Keluhan Isa terhadap Baitulmaqdis
31Padamasa itu beberapa orang Farisi datang kepada Isa dan berkata, ‘Pergilah dari

sini ke tempat yang lain. Herodes hendakmembunuh-Mu.’
32 Isamenjawab, ‘Pergilah beritahu simusang, “Pada hari ini dan esok Akumengusir

roh-roh iblis serta menyembuhkan orang tetapi pada hari ketiga Aku akan menyele-
saikan tugas-Ku.” 33Namun, Akuharusmeneruskan perjalanan pada hari ini, esok dan
lusa. Seorang nabi tidak dibunuh di tempat lain kecuali di Baitulmaqdis.

34 ‘Baitulmaqdis, Baitulmaqdis! Engkaumembunuh nabi-nabi danmerejam utusan-
utusan Allah. Sudah beberapa kali Aku ingin menaungi semua pendudukmu
seperti seekor ibu ayammelindungi anak-anaknya di bawah kepaknya, tetapi engkau
tidak mahu. 35 Sekarang rumahmu akan ditinggalkan sama sekali. Aku berkata
kepadamubahawakamutidakakanmelihatAkusehingga tibamasanyakamuberkata,
“Diberkatilah Dia yang datang dengan nama Tuhan!” ’

14
Isamenyembuhkan seorang yang sakit

1 Pada hari Sabat Isa pergi makan di rumah seorang Farisi yang terkemuka. Orang
terus memerhatikan Isa dengan teliti. 2 Dan di situ seorang lelaki yang sakit busung
berada di hadapan Isa 3 Kemudian Isa bertanya kepada ahli-ahli Taurat dan orang
Farisi, ‘Adakah Taurat membenarkan orang disembuhkan pada hari Sabat atau tidak?’
4 Tetapi mereka diam sahaja. Lalu Isa memanggil orang itu dan menyembuhkannya
serta menyuruhnya pulang.

5Kemudian Isa berkata kepadamereka, ‘Jikalau lembuatau keldaimu jatuh ke dalam
perigi pada hari Sabat, siapakah antara kamu yang tidak menariknya keluar dengan
serta-merta pada hari Sabat itu juga?’ 6 Mereka tidak dapat memberikan jawapan
tentang perkara itu.

Murah hati dan rendah hati
7 Ketika Isa melihat bagaimana tetamu memilih tempat duduk yang terbaik di

jamuan itu, Dia mengatakan suatu ibarat kepada mereka: 8 ‘Apabila kamu dijemput
orang ke majlis perkahwinan, janganlah duduk di tempat yang terbaik. Mungkin
seorang yang lebih penting daripada kamu telah dijemput, 9 dan tuan rumah akan
datang dan berkata kepadamu, “Berikanlah tempatmu kepada orang ini.” Lalu dengan
malu sahaja kamu berpindah ke tempat yang paling belakang. 10 Oleh itu, apabila
kamu dijemput orang, pergilah duduk di tempat yang paling belakang supaya tuan
rumahdatangdanberkatakepadamu, “Saudara, silakanlahke tempat yang lebihbaik.”
Dengan itu, kamu mendapat penghormatan di hadapan semua orang jemputan itu.
11Sesiapayangmemuliakandirinyaakandirendahkandanyangmerendahkandirinya
akan dimuliakan.’

12 Kemudian Isa berkata kepada tuan rumah, ‘Apabila mengadakan suatu majlis
makan tengah hari atau malam, janganlah jemput sahabat-sahabatmu atau adik-
beradikmu atau sanak-saudaramu atau jiran tetanggamu yang kaya kerana mereka
akan menjemputmu pula dan itulah sahaja balasan atas perbuatanmu. 13 Apabila
mengadakan suatu jamuan, jemputlah orang miskin, orang kudung, orang tempang
dan orang buta. 14 Diberkatilah kamu kelak kerana mereka tidak dapat membalas
jemputanmu, tetapi kamu akan dianugerahi Allah pada hari kebangkitan orang yang
benar daripada kematian.’
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Ibarat jamuan besar
15 Salah seorang jemputan itu mendengar kata-kata Isa lalu berkata, ‘Diberkatilah

orang yang akan dijamu di dalam kerajaan Allah.’
16 Isa berkata kepadanya: ‘Ada seorang yang mengadakan jamuan besar dan dia

menjemput ramai orang. 17 Apabila tiba masanya, dia menyuruh hambanya pergi
memberitahu para jemputannya, “Silakanlah, kerana semuanya siap sedia.”

18 ‘Tetapi masing-masing mula berdalih. Yang pertama berkata, “Aku telah membeli
sebuah ladang dan aku harus pergi ke sana. Akuminta maaf.”

19 ‘Seorangyang lainberkata, “Aku telahmembeli limapasang lembudanharuspergi
mencuba lembu-lembu itu. Akuminta maaf.”

20 ‘Seorang yang lain lagi berkata, “Aku baru berkahwin. Oleh itu, aku tidak dapat
datang.”

21 ‘Hamba itu pulang dan memberitahu tuannya hal ini. Tuan rumah itu sangat
marah dan menyuruh hambanya, “Pergilah dengan segera ke jalan-jalan dan lorong-
lorong kota dan bawalah orang miskin, orang kudung, orang buta dan orang tempang
kemari.”

22 ‘Hamba itu berkata, “Tuan, apa yang tuan suruh telah dilakukan tetapi masih ada
tempat lagi.”

23 ‘Tuan rumah berkata kepada hambanya, “Pergilah ke jalan-jalan raya dan lorong-
lorong di luar kota serta suruh orang datang supaya rumahku penuh. 24Aku berkata
kepadamu bahawa tiada seorang pun antara mereka yang telah dijemput itu, akan
menikmati jamuanku ini.” ’

Pengorbananmenjadi pengikut Isa
25 Orang ramai sedang mengiringi Isa apabila Dia berpaling dan berkata kepada

mereka: 26 ‘Jikalau seseorang datang kepada-Ku dan dia lebih mengasihi ibu bapa-
nya, isterinya, anak-anaknya, adik-beradiknya dan dirinya, dia tidak boleh menjadi
pengikut-Ku. 27 Sesiapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut-Ku tidak boleh
menjadi pengikut-Ku.

28 ‘Jikalau seseorang antara kamu ingin membina sebuah menara, dia akan terlebih
dahulu duduk dan menganggarkan perbelanjaannya untuk memastikan sama ada
dia mempunyai wang yang cukup untuk menyiapkan pembinaan itu. 29 Jikalau dia
sudah meletakkan asas menara itu, tetapi tidak dapat menyiapkan pembinaannya,
semua orang yang melihat hal itu akan mengejeknya. 30 “Orang ini telah memulakan
pembinaan itu, tetapi tidak dapat pula menyiapkannya.”

31 ‘Jikalau seorang raja yang mempunyai sepuluh ribu orang askar hendak keluar
berperang dengan raja lain yang membawa dua puluh ribu orang askar untuk meny-
erangnya, dia akan mempertimbangkan dahulu sama ada dia cukup kuat untuk
menentang raja tersebut. 32Kalau dia tidak dapat berbuat demikian, dia akanmemer-
intah utusan-utusannya untuk bertanyakan syarat-syarat perdamaian semasamusuh-
nyamasih jauh lagi. 33Begitu juga sesiapaantarakamuyang tidakmeninggalkansegala
miliknya, tidak bolehmenjadi pengikut-Ku.

34 ‘Garam itu baik tetapi jikalau menjadi tawar, bagaimanakah garam itu dapat
dimasinkan semula? 35 Garam itu tidak berguna untuk menyuburkan tanah atau
dijadikan baja kecuali dibuang sahaja. Orang yang bertelinga, dengarlah.’

15
Domba yang hilang

1 Pada suatu hari semua pemungut cukai dan orang yang berdosa datang mendengar
Isa. 2 Orang Farisi dan guru-guru Taurat bersungut-sungut, ‘Orang ini menyambut
orang berdosa danmakan bersamamereka.’
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3 Isa punmengatakan ibarat ini kepadamereka. 4 ‘Jikalau seorangantarakamumem-
punyai seratus ekor domba lalu kehilangan seekor, apakah yang akan dilakukannya?
Dia akan meninggalkan sembilan puluh sembilan ekor domba di padang lalu pergi
mencari domba yang hilang itu sehingga ditemukannya. 5Setelah diamenemukannya,
diamemikul domba itu di atas bahunya. 6Setibanya di rumah, diamemanggil sahabat-
sahabat dan jiran tetangganya lalu berkata, “Bergembiralah dengan aku kerana aku
telahmenemukandombaakuyanghilang itu.” 7Akuberkatakepadamubahawabegitu
jugalah kegembiraan di syurga kerana seorang yang berdosa bertaubat lebih daripada
kegembiraan ke atas sembilan puluh sembilan orang yang benar yang tidak perlu
bertaubat.

Wang yang hilang
8 ‘Atau seandainya seorangperempuanyangmempunyai sepuluhkepingwangperak

kehilangan sekeping, apakah yang akan dilakukannya? Dia akanmemasang pelita lalu
menyapu rumah dan mencari dengan cermat sehingga dia menemukannya kembali.
9 Setelah itu, dia memanggil sahabat-sahabat dan jiran tetangganya dan berkata,
“Bergembiralah dengan aku kerana aku telahmenemukan sekepingwang yang hilang
itu.” 10 Aku berkata kepadamu bahawa malaikat-malaikat Allah bergembira kerana
seorang yang berdosa bertaubat.’

Anak lelaki yang hilang
11 Isa berkata seterusnya: ‘Ada seorang yang mempunyai dua orang anak lelaki.

12Anak bongsu berkata kepada bapanya, “Ayah, berilah aku sekarang bahagian harta
yang akan menjadi pusakaku.” Lalu bapa itu membahagikan hartanya kepada kedua-
dua anaknya itu.

13 ‘Tidak lama kemudian, yang bongsu itumenjual hartanya danmerantau ke negeri
yang jauh. Di situ dia memboroskan wangnya dengan hidup berfoya-foya. 14 Setelah
dia menghabiskan kesemua wangnya, suatu kebuluran yang teruk berlaku di negeri
itu dan dia dalam keadaan serba kekurangan. 15 Dia pergi bekerja dengan seorang
penduduk negeri itu dan disuruh menjaga babi di ladangnya. 16 Dia ingin mengisi
perutnya dengan sekam kacang yang dimakan oleh babi tetapi tiada seorang pun yang
memberikan apa-apa kepadanya.

17 ‘Akhirnya, dia sedar danberkata, “Semuaorang gaji bapakudapatmakan sehingga
kenyang, tetapi aku ini hampirmati kelaparan! 18Akuhendak kembali kepada bapaku,
dan aku akan berkata kepadanya: Ayah, aku telah berbuat dosa kepada Allah dan
kepada ayah. 19Aku tidak layak disebut sebagai anak ayah. Jadikanlah aku ini sebagai
salah seorang gaji ayah.” 20Dia pun kembali kepada bapanya.

‘Semasa dia masih jauh lagi, bapanya nampak dia. Hatinya penuh dengan belas
kasihan dan dia berlari menemuinya. Bapanyamemeluk danmenciumnya.

21 ‘Anak itu berkata kepadabapanya, “Ayah, aku telahberbuat dosa kepadaAllahdan
kepada ayah. Aku tidak layak disebut anak ayah.”

22 ‘Bapa itu menyuruh hamba-hambanya, “Segeralah ambil pakaian yang terbaik
dan pakaikanlah kepada anakku. Sarungkan sebentuk cincin di jarinya dan pakaikan
kasut pada kakinya. 23Pilihlah dan sembelilah anak lembu yang tambun, danmarilah
kita mengadakan jamuan dan bersuka ria; 24 kerana anakku ini telah mati dan hidup
kembali; dia telah sesat dan ditemui kembali.” Lalumerekamula bersuka ria.

25 ‘Pada masa itu anak sulung bekerja di ladang. Apabila dia pulang ke rumah, dia
terdengar bunyi muzik dan orang menari-nari. 26Dia memanggil seorang hamba lalu
bertanya, “Apakah yang sedang berlaku ini?” 27Hamba itumenjawab, “Adik tuan telah
pulang dan bapa tuan telah menyembelih anak lembu yang tambun kerana adik tuan
pulang dengan selamatnya.”
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28 ‘Anak sulung itu sangat marah sehingga dia tidak mahu masuk ke dalam rumah.
Ayahnya keluar lalu memujuk dia. 29Anak sulung itu berkata, “Tengoklah, bertahun-
tahun aku bekerja untuk ayah. Aku tidak pernah melanggar perintah ayah. Tetapi
ayah tidak pernah memberikan seekor anak kambing pun kepada aku supaya aku
dapat bersuka ria dengan sahabat-sahabatku. 30 Namun sepulangnya anak ayah ini
yang telah memboroskan harta ayah dengan perempuan-perempuan sundal, ayah
menyembelih anak lembu yang tambun untuknya!”

31 ‘Bapa itu berkata kepadanya, “Anakku, engkau ini sentiasa bersama ayah, dan
segalamilik ayah ialahmilikmu. 32Kita patut bersuka ria kerana adikmu ini telahmati
dan hidup kembali; dia telah sesat dan ditemui kembali.” ’

16
Pengurus yang cerdik

1 Isa berkata kepada pengikut-pengikut-Nya: ‘Seorang kaya mempunyai seorang pen-
gurusuntukhartabendanya. Diadiberitahubahawapengurus itumemboroskanwang
tuannya. 2Tuan itumemanggil pengurus itu laluberkata, “Apakahyang telahkudengar
tentangmu? Serahkanlah kira-kira yang lengkap bagi semua hartaku kerana kamu
tidak bolehmenjadi pengurus lagi.”

3 ‘Pengurus itu berkata kepada dirinya, “Apakah harus aku buat? Aku tidak kuat
untuk mencangkul dan aku malu meminta sedekah. 4 Aku tahu apa yang harus aku
buat supaya apabila aku dipecat nanti daripada jawatan pengurus itu, aku ada ramai
sahabat yang akanmenerimaku ke rumahmereka.”

5 ‘Dia pun memanggil semua orang yang berhutang kepada tuannya. Dia berkata
kepada orang yang pertama, “Berapakah hutangmu kepada tuan aku?”

6 ‘Orang itu menjawab, “Seratus tongminyak zaitun.”
Pengurus itu berkata, “Inilah kira-kiramu. Duduk dan tulislah lima puluh.”
7 ‘Dia berkata kepada seorang yang lain, “Berapakah hutangmu pula?”
‘Orang itu menjawab, “Seratus pikul gandum.”
‘Pengurus itu berkata, “Inilah kira-kiramu. Tulislah lapan puluh.”
8 ‘Tuan itu memuji pengurus yang tidak jujur itu kerana perbuatannya yang cerdik.

Orang duniawi lebih cerdik menguruskan pekerjaan mereka daripada orang yang
hidup dalam nur. 9 Aku berkata kepadamu supaya menggunakan kekayaan dunia
untuk mendapat sahabat bagi dirimu. Apabila kekayaanmu lenyap, kamu akan
disambut ke tempat kediaman yang kekal.

10 ‘Orang yang setia dalam perkara yang kecil akan setia juga dalam perkara yang
besar; dan orang yang tidak setia dalam perkara yang kecil tidak akan setia dalam
perkara yang besar. 11 Oleh itu, jikalau kamu tidak setia dalam kekayaan dunia ini,
siapakah yang akanmengamanahkan kekayaan yang sejati kepadamu? 12Dan jikalau
kamu tidak setia dengan milik orang lain, siapakah pula yang akan memberimu apa
yangmenjadi milik kamu sendiri?

13 ‘Tiada seorang hamba yang dapat menghambakan diri kepada dua orang tuan.
Dia akanmembenci seorang danmengasihi seorang lagi ataupun dia akan taat kepada
seorang danmenghina seorang lagi. Kamu tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk
kekayaan.’

14 Orang Farisi yang mendengar kata-kata Isa mengejek-Nya kerana mereka loba
akan wang. 15 Isa berkata kepada mereka, ‘Kamulah orang yang berpura-pura
bertakwa di hadapan khalayak ramai, tetapi Allah mengetahui isi hatimu. Apa yang
dianggap berharga olehmanusia tidak ada nilainya di sisi Allah.

Beberapa ajaran Isa
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16 ‘Sebenarnya, hukum Taurat dan kitab segala nabi berkuatkuasa sehingga zaman
Yahya. Semenjak itu, perkhabaran baik tentang kerajaan Allah diberitakan, dan orang
berasak-asak hendakmemasukinya. 17Tetapi lebih mudah lenyapnya langit dan bumi
daripada hilangnya sepatah kata pun hukum Taurat.

18 ‘Sesiapa yang menceraikan isterinya dan berkahwin dengan perempuan lain,
berzina. Begitu juga dengan lelaki yang berkahwin dengan seorang perempuan yang
telah diceraikan oleh suaminya.

Orang kaya dan Lazarus
19 ‘Ada seorang kaya yang berpakaian mahal-mahal dan hidup dalam kemewahan

setiaphari. 20Adapula seorangpeminta sedekahbernamaLazarus yangpenuhdengan
pekung. Dia selalu dibawa kemuka pintu rumah orang kaya itu. 21Dia inginmendapat
sisa-sisamakanan yang dibuang dari meja orang kaya itu. Anjing pula datangmenjilat
pekung-pekungnya.

22 ‘Peminta sedekah itu mati danmalaikat-malaikat membawanya ke sisi Ibrahim di
syurga. Orang kaya itu pun mati lalu dikebumikan. 23 Dia menderita di alam maut.
Apabila dia memandang ke atas, dia nampak Ibrahim jauh di sana dan Lazarus di
sisinya. 24 Dia berseru, “Bapa Ibrahim, kasihanilah aku dan suruh Lazarus datang
mencelupkan jarinya di dalam air untuk menyejukkan lidahku kerana aku sengsara
di dalam nyala api ini.”

25 ‘Tetapi Ibrahim berkata, “Anakku, ingatlah bahawa engkau telah menikmati
kesenangan pada masa hidupmu, tetapi Lazarus mengalami kesengsaraan. Sekarang
Lazarus senang di sini tetapi engkau menderita. 26 Selain itu, terdapat satu jurang
yang dalam di antara kami dengan kamu supaya orang yang hendak menyeberang
dari sini kepada kamu tidak dapat berbuat demikian, dan orang dari sana tidak dapat
menyeberang kepada kami.”

27 ‘Orang kaya itu berkata, “Jikalau begitu, aku memohon, ya bapa, suruh Lazarus
ke rumah ayahku 28 kerana aku mempunyai lima adik-beradik lelaki. Biarlah Lazarus
pergi memberikan amaran kepada mereka supaya mereka tidak datang ke tempat
sengsara ini.”

29 ‘Ibrahimberkata, “MerekaadakitabMusadannabi-nabi. Biarlahmerekamenden-
gar pengajaran itu.”

30 ‘Orang kaya itu berkata, “Itu tidak cukup, Bapa Ibrahim. Jikalau seorang antara
orang mati pergi kepada mereka, tentu mereka akan bertaubat daripada dosa-dosa
mereka.”

31 ‘Tetapi Ibrahimberkata, “Jikalaumereka tidakmahumendengar pengajaran kitab
Musa dan nabi-nabi, mereka tidak akan percaya sekalipun seorang bangkit daripada
kematian.” ’

17
Dosa, iman dan kewajipan seorang hamba

1 Isa berkata kepada pengikut-pengikut-Nya: ‘Hal yang membuat orang melakukan
dosamemangada, tetapimalangnyabagi orangyangmenyebabkanhal-hal ituberlaku.
2 Lebih baik bagi dia jikalau sebuah batu kisar diikat pada lehernya dan dia dibuang
ke dalam laut, daripada dia menyebabkan salah seorang yang lemahmelakukan dosa.
3Berwaspadalah!

‘Jikalau saudaramu telah berbuat salah terhadapmu, tegurlah dia dan jikalau dia
bertaubat, ampunilah dia. 4 Jikalau dia bersalah sebanyak tujuh kali terhadapmu
dalam sehari dan setiap kali dia datang kepadamu serta berkata, “Aku bertaubat,”
kamu hendaklahmengampuninya.’

5Rasul-rasul itu berkata kepada Junjungan, ‘Kuatkanlah iman kami.’
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6 Junjunganmenjawab, ‘Jikalaukamumempunyai iman sebesarbiji sawi, kamuakan
dapat berkata kepada pokok ara ini, “Tercabutlah akar-akarmudan tertanamlah kamu
di laut,” dan pokok ara akanmenurut perintahmu.

7 ‘Jikalau salah seorang kamu mempunyai hamba yang membajak atau menggem-
balakan domba, siapakah antara kamu akan berkata kepadanya sewaktu dia pulang
dari ladang, “Mari, lekas duduk makan?” 8Bukankah kamu akan berkata kepadanya,
“Hidangkanmakanan dan bersedia untukmelayaniku semasa akumakan. Selepas itu,
barulah kamu makan”? 9 Adakah kamu mengucapkan terima kasih kepada hamba
itu kerana dia menurut perintah? 10 Begitu juga dengan kamu. Apabila kamu telah
berbuat segala yang diperintahkan kepadamu, kamu hendaklah berkata, “Kami ini
hambayang tidak layakmenerimaapa-apa; kami cumamenjalankankewajipankami.”
’

Isamenyembuhkan sepuluh orang berpenyakit kusta
11Dalamperjalanan Isa keBaitulmaqdis, Diamelalui sempadan Samaria danGalilea.

12 Apabila Dia memasuki sebuah kampung, sepuluh orang berpenyakit kusta datang
bertemu dengan-Nya. Mereka berdiri jauh sedikit daripada Isa 13dan berseru kepada-
Nya, ‘Ya Isa, ya Junjungan, kasihanilah kami!’

14Apabila Isa melihat mereka, Dia berkata kepada mereka, ‘Pergilah dan tunjukkan
dirimu kepada imam-imam.’ Dalam perjalanan, mereka pun sembuh.

15 Salah seorang daripada mereka ketika melihat dirinya sembuh, kembali dan
memuji Allah dengan suara yang kuat. 16 Dia sujud pada kaki Isa dan mengucapkan
terima kasih. Dia seorang Samaria.

17 Isa bertanya, ‘Sepuluh orang disembuhkan. Di manakah sembilan orang lagi?
18Tiadakah seorang pundidapati kembali untuk bersyukur kepadaAllah kecuali orang
bangsa asing ini?’ 19 Isa pun berkata kepadanya, ‘Bangunlah dan pergi. Imanmu telah
menyembuhkan kamu.’

Kedatangan kerajaan Allah
20 Terdapat beberapa orang Farisi bertanya kepada Isa bila kerajaan Allah akan

datang dan Isa menjawab, ‘Kerajaan Allah tidak datang dengan alamat-alamat yang
dapat dilihat. 21 Tiada orang akan berkata, “Lihatlah di sini!” atau “Lihatlah di sana!”
kerana kerajaan Allah sebenarnya ada di dalam kamu.’

22 Kemudian Isa berkata kepada pengikut-pengikut-Nya: ‘Masanya akan datang
apabila kamu ingin melihat salah satu hari Putera Insan, tetapi kamu tidak dapat
melihatnya. 23 Orang akan berkata kepadamu, “Lihat di situ!” atau “Lihat di sini!”
Tetapi janganlahkamupergi ataumengikutnya. 24Seperti kilatmemancar dari sebelah
kaki langit ke sebelah yang lain, demikianlah juga halnya Putera Insan pada hari-Nya
kelak. 25Tetapi terlebih dahuluDia akanmengalami banyak penderitaan danDia tidak
akan diterima oleh orang zaman ini.

26 ‘Sebagaimana yang berlaku pada zaman Nuh, demikian juga akan berlaku pada
zaman Putera Insan. 27Merekamakan danminum. Lelaki dan perempuan berkahwin
sampaikehariNuhmasukkedalambahtera. Laluairbahmelandadanmembinasakan
mereka semua.

28 ‘Demikian juga yang berlaku pada zaman Lut. Merekamakan danminum, berjual
beli, bercucuk tanam dan mendirikan rumah. 29 Pada hari Lut keluar dari Sodom, api
dan belerang turun dari langit danmembinasakanmereka semua.

30 ‘Begitulah keadaannya kelak pada hari Putera Insan menunjukkan diri-Nya.
31 Pada hari itu jikalau seseorang ada di atas bumbung rumah, janganlah dia turun
untuk mengambil barang di dalam rumah. Demikian juga janganlah orang yang ada
di ladang kembali ke rumahnya. 32 Ingatlah akan isteri Lut! 33 Sesiapa yang cuba
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memelihara nyawanya akan kehilangannya, tetapi sesiapa yang sanggup mengor-
bankan nyawanya akan menyelamatkannya. 34Aku berkata kepadamu bahawa pada
malam itu dua orang berbaring di atas sebuah katil. Seorang akan dibawa dan seorang
lagi akan ditinggalkan. 35 Dua orang perempuan bersama-sama mengisar gandum.
Seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. 36 Dua orang lelaki bekerja di
ladang. Seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan.’

37Mereka bertanya kepada Isa, ‘Dimanakah, ya Junjungan?’
Isa menjawab, ‘Dimana ada bangkai, di situ juga ada burung nasar.’

18
Ibarat seorang balu dan seorang hakim

1Kemudian Isamenceritakan ibarat ini untukmengajarmerekabahawamerekaharus
sentiasa berdoa dan tidak putus asa. 2 Isa berkata, ‘Di dalam sebuah kota ada seorang
hakim yang tidak takut akan Allah atau mempedulikan sesiapa. 3 Di kota itu juga
ada seorang balu yang kerapkali datang kepada hakim itu untuk menuntut keadilan
terhadap lawannya.

4 ‘Sekian lama hakim itu menolak tuntutannya, tetapi akhirnya dia berkata dalam
hatinya, ‘Walaupun aku tidak takut akanAllah dan tidak pedulikan sesiapapun, 5 tetapi
disebabkan balu ini terus mengganggu aku, biarlah aku mengadili tuntutannya. Jika
tidak, dia akan terus-menerus datang danmengganggu aku!’

6 Junjungan menambah, ‘Dengarlah apa yang dikatakan oleh hakim yang tidak adil
itu. 7 Tidakkah Allah akan membela umat-Nya yang berseru kepada-Nya siang dan
malam? Adakah Dia akan bertangguh untuk melaksanakan keadilan bagi mereka?
8 Aku berkata kepadamu bahawa Allah akan melaksanakan keadilan bagi mereka
dengan segera. Tetapi, apabila Putera Insan datang, adakahDia akanmenjumpai iman
di bumi ini?’

Ibarat seorang Farisi dan seorang pemungut cukai
9 Isa juga menceritakan ibarat ini kepada orang yang menganggap diri mereka

sebagai orang yang benar dan menghina orang lain: 10 ‘Dua orang masuk ke dalam
rumah ibadat untuk berdoa. Seorang daripadanya orang Farisi dan seorang lagi
pemungut cukai. 11Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya: “Ya Allah, aku
mengucap syukur kepada-Mu kerana aku tidak tamak, menipu atau tidak bermoral
seperti orang lain. Akubersyukur kepada-Mukeranaaku tidak seperti pemungut cukai
ini. 12Akuberpuasaduakali seminggudanmempersembahkansepersepuluhdaripada
semua pendapatanku.”

13 ‘Akan tetapi, pemungut cukai itu berdiri jauh sedikit, tidak berani menengadah ke
langit melainkan menebah dada sambil berkata, “Ya Allah, kasihanilah hamba, orang
berdosa ini.”

14 ‘Aku berkata kepadamu bahawa pemungut cukai ini pulang ke rumahnya dengan
diperkenankan Allah tetapi orang Farisi itu tidak. Sesiapa yang meninggikan dirinya
akan direndahkan, dan sesiapa yangmerendahkan dirinya akan ditinggikan.’

Isamemberkati kanak-kanak
15Orangmembawa anakmereka kepada Isa supaya Diamemberkati mereka. Tetapi

apabila pengikut-pengikut Isamelihat hal ini,merekamenegur orang itu. 16Namun Isa
memanggil anak-anak itu datang kepada-Nya lalu Dia berkata, ‘Biarlah anak-anak ini
datang kepada-Ku. Janganlah melarang mereka kerana kerajaan Allah menjadi milik
orang yang sedemikian. 17 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu bahawa sesiapa
yang tidakmenyambut kerajaanAllah seperti seorang anakmenerimanya, tidak dapat
masuk ke dalam kerajaan itu.’



Lukas 18:18 115 Lukas 18:43

Seorang yang kaya
18SeorangpemimpinbangsaYahudi bertanyakepada Isa, ‘YaGuruyangbaik, apakah

harus aku buat untuk beroleh hidup yang kekal?’
19 Isa menjawab, ‘Mengapakah engkau mengatakan Aku ini baik? Tiada sesiapapun

yang baik kecuali Allah. 20 Engkau mengetahui hukum-hukum Allah, iaitu: “Jangan
berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, hormati bapa dan
ibumu.” ’

21Pemimpin itu berkata, ‘Semua ini telah kuturuti sejak kecil.’
22Apabila Isamendengar ini, Diaberkatakepadanya, ‘Satuperkara sahaja yangperlu

kaulakukan. Juallah segala hartamu dan dermakan wangnya kepada orang miskin.
Engkau akan beroleh harta di syurga. Kemudian, ikutlah Aku.’

23 Tetapi apabila pemimpin itu mendengar demikian, dia menjadi sangat sedih ker-
ana dia seorang yang amat kaya. 24 Isa nampak kesedihannya lalu berkata, ‘Alangkah
sukar bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah! 25 Lebih mudah seekor unta
masuk ke lubang jarum daripada seorang kayamasuk ke dalam kerajaan Allah.’

26 Orang yang mendengar-Nya berkata, ‘Kalau begitu, siapakah yang dapat disela-
matkan?’

27 Isa menjawab, ‘Apa yangmustahil bagi manusia itu tidakmustahil bagi Allah.’
28Petrus berkata, ‘Kami telahmeninggalkan rumah untukmengikut-Mu.’
29 Isa berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu bahawa

sesiapa sahaja yang telah meninggalkan rumah, atau isteri, atau adik-beradik, atau
ibu bapa, atau anak-anak demi kerajaan Allah 30akanmenerima ganjaran berkali-kali
gandanya padamasa ini dan hidup yang kekal di akhirat.’

Kali ketiga Isa berkata tentang kematian-Nya
31 Isamembawaduabelaspengikut-Nyakesuatu tempatdanberkatakepadamereka,

‘Kita akan pergi ke Baitulmaqdis dan segala yang tersurat dalam kitab-kitab nabi
tentang Putera Insan akan berlaku di sana. 32Dia akan diserahkan ke tangan bangsa
asing. Dia akan dicela dan dimaki serta diludahi orang. Mereka akan menyebat Dia
danmembunuh-Nya. 33Pada hari yang ketiga Dia akan bangkit semula.’

34Tetapi pengikut-pengikut-Nya tidakmengerti sepatah kata pun. Maksud kata-kata
ini dirahsiakan daripada mereka. Mereka tidak memahami apa yang dikatakan oleh
Isa.

Isamenyembuhkan seorang pengemis yang buta
35 Ketika Isa menghampiri kota Yerikho, ada seorang buta yang duduk di tepi jalan

meminta sedekah. 36 Apabila dia mendengar bunyi orang ramai lalu, dia bertanya,
‘Apakah yang sedang berlaku?’ 37Orang memberitahu dia bahawa Isa, orang Nasaret,
sedang lalu.

38Dia pun berseru, ‘Isa, Anak Daud, kasihanilah aku!’
39 Orang yang di hadapannya memarahinya dan menyuruh dia diam, tetapi dia

berseru dengan lebih kuat, ‘Ya Anak Daud, kasihanilah aku!’
40 Isa berhenti dan menyuruh orang membawa dia kepada-Nya. Apabila dia

mendekati Isa, Isa bertanya, 41 ‘Apakah yang engkau hendak Aku buat bagimu?’
Dia berkata, ‘Junjungan, akumahumelihat kembali.’
42 Isa berkata kepadanya, ‘Terimalah penglihatanmu kembali, imanmu telah

menyembuhkanmu.’ 43Seketika itu juga, diadapatmelihat laludiamengikut Isa sambil
memuji Allah. Semua orang yangmenyaksikan kejadian ini memuji Allah.

19
Isa dengan Zakheus
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1 Isa meneruskan perjalanan ke Yerikho dan melalui kota itu. 2 Di situ ada seorang
yang bernama Zakheus. Dia ketua pemungut cukai dan sangat kaya. 3Dia cuba hendak
melihat siapa Isa itu, tetapi tidak dapat berbuat demikian kerana orang terlalu ramai
dan dia pendek orangnya. 4Dia pun berlari mendahului mereka lalu memanjat pokok
ara untukmelihat Isa yang akanmelalui jalan itu.

5Apabila Isa sampai ke tempat itu, Dia mendongak ke atas lalu berkata kepadanya,
‘Zakheus, turunlah dengan segera kerana pada hari ini Aku harus menumpang di
rumahmu.’ 6Zakheus turun dengan segera danmenyambut Isa dengan sukacitanya.

7 Semua orang yang melihat hal ini bersungut-sungut, ‘Dia hendak menumpang di
rumah orang yang berdosa pula!’

8 Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Junjungan, ‘Tuan, sekarang ini juga
aku hendakmemberikan separuh hartaku kepada orangmiskin, dan jikalau aku telah
menipu sesiapa, aku akanmembayarnya kembali empat kali ganda.’

9 Isa berkata kepadanya, ‘Pada hari ini juga penyelamatan telah datang kepada
seluruh keluarga kamu kerana kamu juga seorang keturunan Ibrahim. 10Putera Insan
datang untukmencari danmenyelamatkan orang yang sesat.’

Ibarat tentang kepinganwang emas
11 Isa menceritakan sebuah ibarat kepada mereka yang mendengar-Nya. Dia

kini telah hampir tiba ke Baitulmaqdis dan mereka menyangka bahawa kerajaan
Allah akan menjadi nyata tidak lama lagi. 12 Jadi, Isa berkata: ‘Seorang bang-
sawan telah berangkat ke negeri jauh untuk dilantik menjadi raja dan akan kembali.
13 Terlebih dahulu dia memanggil sepuluh orang hambanya, lalu memberi masing-
masing sekeping wang emas dan berkata kepada mereka, “Uruskanlah wang ini
sehingga aku pulang.”

14 ‘Tetapi rakyat negeri itumembencinya danmenyuruh utusan-utusan untukmem-
beritahunya, “Kami tidakmahu orang ini menjadi raja kami.”

15 ‘Setelah dia menjadi raja, dia kembali dan memerintah hamba-hamba yang telah
diberiwang emas datangmenghadapnya dengan segera. Dia inginmengetahui jumlah
keuntungan dalam perniagaanmasing-masing.

16 ‘Yang pertamamenghadap dan berkata, “Tuan, sekeping wang emas tuan itu telah
menjadi sepuluh kali lebih banyak.”

17 ‘Tuan itu berkata kepadanya, “Bagus sekali, hamba yang baik. Oleh sebab engkau
telah setia dalam perkara kecil ini, aku akan menjadikan engkau penguasa sepuluh
buah kota.”

18 ‘Yang kedua menghadap dan berkata, “Tuan, sekeping wang emas tuan itu telah
menjadi lima kali lebih banyak.”

19 ‘Tuan itu berkata kepadanya, “Engkau akanmenjadi penguasa lima buah kota.”
20 ‘Seorang hamba lagi menghadap dan berkata, “Tuan inilah wang emas tuan yang

telah aku simpan di dalam sehelai kain. 21 Aku takut akan tuan kerana tuan seorang
yang keras hati. Tuan mengambil apa yang bukan milik tuan, dan menuai apa yang
tidak tuan taburkan.”

22 ‘Tuan itu berkata, “Hamba yang tidak berguna! Aku akan menghukum engkau
mengikut kata-katamu sendiri. Engkau mengetahui aku ini seorang yang keras hati,
mengambil barang yang bukan milikku dan menuai apa yang tidak aku taburkan.
23 Jadi, mengapakah engkau tidakmemasukkanwang itu ke dalam tabung? Kemudian,
setelah aku kembali, dapatlah aku ambil wang itu dengan faedahnya.”

24 ‘Lalu tuan itu berkata kepada orang yang berdiri di situ, “Ambillah kepingwang itu
daripadanya dan berikannya kepada orang yang ada sepuluh keping wang emas itu.”

25 ‘Mereka pun berkata kepadanya, “Tuan, dia sudah ada sepuluh keping.”
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26 ‘Tuan itu berkata, “Orang yang sedia ada akan diberi lebih banyak, dan orang
yang tidak mempunyai sesuatu akan diambil barang yang ada padanya. 27 Sekarang,
bawalahkemari seteru-seterukuyang tidakmahuakumenjadi rajamereka. Bunuhlah
mereka di hadapanku.” ’

Isamasuk ke Baitulmaqdis
28 Setelah Isa berkata demikian, Dia pun berjalan mendahului mereka menuju ke

Baitulmaqdis. 29 Apabila Dia mendekati Baitfagi dan Baitani di Bukit Zaitun, Dia
menyuruh dua orang pengikut-Nya dengan berkata kepada mereka, 30 ‘Pergilah ke
kampung di hadapan itu. Apabila kamumasuk ke kampung itu, kamu akanmendapati
seekor anak keldai yang tertambat. Anak keldai itu belum pernah ditunggangi orang.
Lepaskan keldai itu dan bawa kemari. 31 Jikalau ada orang bertanya kepadamu, “Men-
gapakah kamumelepaskan keldai?” kamu hendaklah berkata kepadanya, “Junjungan
memerlukannya.” ’

32 Kedua-dua pengikut itu pun pergi dan mendapati sebagaimana yang telah
dikatakan Isa kepadamereka. 33Ketikamerekamelepaskan anak keldai itu, tuan anak
keldai itu berkata kepadamereka, ‘Mengapakah kamumelepaskan anak keldai ini?’

34Pengikut-pengikut itu menjawab, ‘Junjunganmemerlukannya.’
35 Lalu mereka membawanya kepada Isa. Kemudian, mereka menghamparkan

jubah mereka di atas anak keldai itu dan menolong Isa naik ke atasnya. 36 Ketika Isa
menunggang keldai itu, orang ramai punmembentangkan jubahmereka di jalan.

37Apabila Diamenghampiri jalan yang turun dari Bukit Zaitun, semua pengikut-Nya
mula bersukacita dan memuji Allah dengan suara yang kuat kerana semua mukjizat
yang telah disaksikan olehmereka:

38 ‘Diberkatilah Raja yang datang
dengan nama Tuhan!’

‘Kesejahteraan di syurga
dan kemuliaan di tempat yangmaha tinggi!’

39 Antara orang ramai itu ada beberapa orang Farisi yang berkata kepada Isa, ‘Tuan
Guru, suruh pengikut-pengikut-Mu diam.’

40 Isa menjawab, ‘Aku berkata kepadamu bahawa jikalau mereka diam, batu-batu
pula akan bersorak.’

Tangisan Isa bagi Baitulmaqdis
41Ketika Isamenghampiri Baitulmaqdis danmelihat kota itu, Dia punmenangisinya,

42 lalu berkata, ‘Kalaulah kiranya pada hari ini engkau mengetahui perkara-perkara
yang dapat membawa sejahtera kepadamu! Tetapi sekarang semuanya dirahsiakan
daripadamu. 43Masanya akan datang apabila musuh-musuhmu akanmengelilingimu
dengan sekatan,mengepung danmengasakmudari semua arah. 44Mereka akanmem-
binasakanmudan semuapendudukmu. Mereka tidak akanmeninggalkan seketul batu
pun di tempatnya kerana kamu tidakmengetahui masanya Allah datang kepadamu.’

Isa pergi ke rumah ibadat
45 Isa masuk ke dalam rumah ibadat lalu mengusir semua pedagang di situ. 46 Dia

berkata kepadamereka, ‘Telah tersurat, “Rumah-Ku akan dipanggil rumah doa”; tetapi
kamu telahmenjadikannya “sarang pencuri.” ’

47 Setiap hari Isa mengajar di dalam rumah ibadat. Ketua-ketua imam, guru-guru
Taurat dan para pemimpin mereka mencari jalan untuk membunuh-Nya 48 tetapi
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mereka tidak dapat berbuat demikian kerana orang ramai terus-menerus datang
mendengar Isa danmereka tidakmahu terlepas sepatah kata Isa pun.

20
Kekuasaan Isa dipersoalkan

1Pada suatuhari ketika Isamengajar orang ramai di dalamrumah ibadat danmember-
itakan perkhabaran yang baik, ketua-ketua imam, guru-guru Taurat dan para tua-tua
datang kepada Isa. 2Mereka berkata kepada-Nya, ‘Katakanlah kepada kami atas kuasa
siapakah Engkau laksanakan segala perkara ini. Siapakah yangmemberikan kuasa ini
kepada-Mu?’

3 Isa menjawab, ‘Aku juga hendak bertanya kepadamu suatu perkara. Katakanlah
kepada-Ku 4pengimadan Yahya itu datang daripada siapa, syurga ataumanusia?’

5 Mereka berbincang sesama sendiri, ‘Jikalau kita katakan, “Daripada syurga,”
Dia akan berkata, “Jikalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?”
6 Sebaliknya, jikalau kita katakan, “Daripada manusia,” orang ramai sudah tentu akan
merejam kita keranamereka yakin bahawa Yahya itu seorang nabi.’

7 Mereka pun menjawab kepada Isa bahawa mereka tidak mengetahui dari mana
asalnya pengimadan Yahya itu.

8Oleh itu, Isa pun berkata kepadamereka, ‘Aku juga tidak akanmemberitahu kamu
atas kuasa siapa Akumelakukan segala perkara ini.’

Ibarat tentang penyewa ladang
9 Kemudian Isa menceritakan ibarat ini kepada orang ramai: ‘Seorang menanami

ladang anggur. Dia menyewakan ladang itu kepada beberapa orang petani lalu
berangkatkenegeri laindan tinggalbeberapa lamadi situ. 10Padamusimbuah-buahan
dia menyuruh seorang hamba pergi kepada petani-petani itu untuk menerima hasil
buah-buahan bahagiannya daripadamereka tetapi petani-petani itu memukul hamba
tersebut lalumengusirnyabalikdengan tangankosong. 11Pemilik ladang itumenyuruh
seorang hamba yang lain pula. Tetapi petani-petani itu memukulnya, mencercanya
dan mengusirnya dengan tangan kosong juga. 12Pemilik ladang itu menyuruh hamba
yang ketiga. Tetapi petani-petani itu mencederakannya lalu mengusirnya.

13 ‘Pemilik ladang itu berkata, “Apakah yang hendak kubuat? Baik kusuruh puteraku
yang kukasihi. Tentu petani-petani itu akanmenghormatinya.”

14 ‘Tetapi apabila petani-petani itu melihatnya, mereka berbincang sesama sendiri,
“Inilah warisnya. Marilah kita bunuh dia supaya ladang ini menjadi hak kita.”
15Mereka punmengusirnya keluar dari ladang lalu membunuhnya.’
Isa bertanya, ‘Apakah yang akan dilakukan oleh pemilik ladang terhadap petani-

petani tersebut? 16 Sudah tentu dia akan datang danmembunuh petani-petani itu lalu
menyewakan ladang anggur itu kepada orang lain pula.’
Setelahorang ramai itumendengar ibarat ini,merekaberkata, ‘Semoga tidakbegitu!’
17 Tetapi Isa memandang mereka dan bertanya, ‘Kalau begitu, apakah maksud ayat

yang tersurat ini:

‘ “Batu yang dibuang oleh pembina
telahmenjadi batu penjuru?”
18 ‘Sesiapa yang jatuh pada batu itu akan hancur luluh, dan sesiapa yang ditimpa batu
itu akan remuk-redam.’

Pertanyaan tentang pembayaran cukai
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19 Guru-guru Taurat dan ketua-ketua imam mencari jalan hendak menangkap Isa
ketika itu juga kerana mereka mengetahui Isa telah menujukan ibarat itu terhadap
mereka. Tetapi mereka takut akan orang ramai.

20 Mereka menunggu peluang. Lalu mereka mengutus beberapa orang supaya
berpura-pura ikhlas untuk memerangkap Isa dengan mengemukakan pertanyaan
tertentu supaya mereka dapat menyerahkan Isa ke dalam kawalan dan bidang peng-
hakiman gabenor. 21 Mereka bertanya kepada Isa, ‘Tuan Guru, kami mengetahui
apa yang Tuan Guru katakan dan ajarkan itu betul. Kami juga mengetahui Tuan
Guru tidak pilih kasih kepada seseorang tetapi dengan ikhlasmengajarkan jalan Allah.
22Beritahulah kami, mengikut Taurat patutkah kamimembayar cukai kepada Kaisar?’

23 Isa mengetahui niat muslihat mereka lalu berkata, 24 ‘Tunjukkanlah Aku sekeping
mata wang. Gambar dan nama siapakah ini?’

25Merekamenjawab, ‘Gambar dan nama Kaisar.’
Isa berkata kepada mereka, ‘Kalau begitu, berikan milik Kaisar kepada Kaisar, dan

milik Allah kepada Allah.’
26 Oleh yang demikian, mereka tidak dapat memerangkap Isa di hadapan orang

ramai itu. Mereka diam sahaja kerana kagum akan jawapan-Nya.
Pertanyaan tentang kebangkitan daripadamaut

27 Beberapa orang Saduki, iaitu orang yang menafikan hal kebangkitan orang mati,
datang bertanya kepada Isa, 28 ‘Tuan Guru, Musa telah memberi kita hukum berikut.
Jikalau seseorang lelaki meninggal tanpa mempunyai anak, adik lelakinya harus
beristerikan balu itu untukmendapatkan anak bagi si abang yang telahmeninggal itu.
29 Ada tujuh orang adik-beradik lelaki. Yang pertama mati tanpa mempunyai anak.
30 Yang kedua beristerikan balunya, 31 kemudian yang ketiga dan seterusnya kepada
semua yang lain – mereka semua meninggal tanpa mempunyai anak. 32 Akhirnya,
perempuan itu punmeninggal. 33Pada hari kebangkitan orangmati kelak, perempuan
itumenjadi isteri siapa kerana ketujuh-tujuh adik-beradik itu telah beristerikannya.’

34 Isamenjawab, ‘Lelaki danperempuanyanghidup sekarang ini berkahwin 35 tetapi
mereka yang layak dibangkitkan daripada kematian dan hidup pada zaman yang akan
datang tidak berkahwin. 36 Mereka itu seperti malaikat dan tidak boleh mati lagi.
Mereka menjadi anak Allah kerana mereka telah dibangkitkan daripada kematian.
37 Musa telah menjelaskan bahawa orang mati akan dibangkitkan. Dalam kisah
belukar yang bernyala, Allah disebut sebagai Tuhan yang disembah oleh Ibrahim,
Ishak dan Yakub. 38 Allah bukannya Tuhan bagi orang mati tetapi bagi orang yang
hidup. Mereka itu semua hidup pada Allah.’

39 Beberapa orang ahli Taurat berkata, ‘Tuan Guru, betul jawapan-Mu.’ 40 Mereka
tidak berani bertanya kepada Isa apa-apa lagi.

Pertanyaan tentang al-Masih
41 Isa berkata kepadamereka, ‘Bagaimanadikatakanbahawaal-Masih itu anakDaud

42 sedangkan Daud sendiri berkata dalam kitab Zabur:

‘ “Tuhan berfirman kepada Junjunganku:
‘Duduklah di sebelah kanan-Ku

43 sehingga Akumenjadikanmusuh-Mu
alas kaki-Mu.’ ”

44 ‘Jikalau Daudmenyebut Dia “Junjungan,” bagaimanakah pula Dia anak Daud?’
45Di hadapan orang ramai itu Isa berkata kepada pengikut-pengikut-Nya, 46 ‘Berhati-

hatilah dengan guru-guru Taurat yang suka berjalan-jalan berjubah labuh, suka di-
hormati di tempat orang ramai, suka mendapatkan tempat terbaik di saumaah dan
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terhormat di majlis makan. 47Merekamemperdaya balu danmerampas hartamereka
tetapi kemudian berpura-pura berdoa dengan panjangnya! Mereka akan menerima
hukuman yang paling berat.’

21
Persembahan seorang balu

1 Isa memandang di sekeliling lalu nampak orang kaya memasukkan wang persem-
bahan mereka ke dalam peti persembahan di rumah ibadat. 2 Dia nampak juga
seorang balu yang sangat miskin memasukkan dua keping wang tembaga. 3 Lalu Isa
berkata, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu bahawa balu yang miskin ini telah
memasukkan lebih banyak daripada semua yang lain, 4kerana yang lainmemasukkan
persembahan daripada kemewahan masing-masing tetapi perempuan ini walaupun
sangat miskin, telahmemasukkan seluruh nafkahnya.’

Robohnya rumah ibadat
5Beberapa orang berkata-kata tentang rumah ibadat yang dihiasi dengan batu-batu

permatayang indahsertabarang-barangyangdipersembahkankepadaAllah. 6 Isapun
berkata, ‘Akan tiba masanya apabila semua yang kamu lihat ini akan dirobohkan dan
tiada satu batu pun akan tinggal tersusun pada tempatnya.’

Kesusahan dan penganiayaan
7Mereka bertanya kepada Isa, ‘Tuan Guru, bilakah semua perkara ini akan terjadi?

Apakah alamat-alamatnya bahawamasanya sudah tiba?’
8 Isa berkata, ‘Berjaga-jagalah supaya kamu tidak terpedaya oleh orang. Ramai orang

akan datang dengan nama-Ku dan berkata, “Akulah dia,” dan “Masanya sudah tiba.”
Janganlah kamu ikut mereka. 9 Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan
pemberontakan, janganlah kamu ketakutan. Peristiwa-peristiwa ini akan berlaku
terlebih dahulu tetapi ini tidaklah bererti bahawa akhir zaman telah sampai.’

10Kemudian Isaberkatakepadamereka, ‘Bangsaakanberperangdenganbangsadan
kerajaan dengan kerajaan; 11 gempa bumi dan kebuluran serta wabak yang dahsyat
akan terjadi di beberapa tempat. Perkara-perkara dahsyat dan alamat-alamat yang
hebat akan kelihatan di langit.

12 ‘Tetapi sebelum segala perkara yang disebut ini berlaku, kamu akan ditawan
dan dianiayai. Kamu akan didakwa di majlis saumaah-saumaah dan dipenjarakan.
Kamu akan didakwa di hadapan raja-raja dan gabenor-gabenor kerana nama-Ku.
13 Inilah peluang bagimu untukmemberitakan perkhabaran baik. 14 Jadi, teguhkanlah
hatimu supaya tidak bimbang bagaimana hendak membela diri 15 kerana Aku akan
memberimu kata-kata dan kebijaksanaan yang tidak dapat dinafikan oleh seorang
pun daripada musuh-musuhmu. 16 Kamu akan dikhianati oleh ibu bapamu, adik-
beradikmu, sanak saudaramu dan sahabat handaimu. Mereka akan membunuh
beberapa orang di antara kamu 17 dan kamu akan dibenci oleh semua kerana-Ku.
18 Tetapi sehelai rambutmu pun tidak akan hilang. 19 Bertahanlah, keteguhan hatimu
akanmenyelamatkan kamu.

Isamemperkatakan keruntuhan Baitulmaqdis
20 ‘Apabila kamu melihat kota Baitulmaqdis terkepung oleh tentera-tentera, ke-

tahuilah kamu bahawa kebinasaannya telah hampir. 21 Pada masa itu mereka yang
berada di jajahan Yudea hendaklah melarikan diri ke gunung; mereka yang ada di
dalam kota hendaklah meninggalkannya dan mereka yang ada di luar kota janganlah
masuk ke kota itu. 22 Inilah hari-hari hukuman apabila segala perkara yang tersurat
dalam Kitab Suci akan terjadi. 23Malangnya bagi perempuan yang mengandung atau
ibu yang menyusui anak pada masa itu! Kesengsaraan yang teruk akan melanda
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bumi dan kemurkaan akan menimpa bangsa ini. 24 Mereka akan dibunuh dengan
pedang dan ada pula yang akan dibawa ke negeri lain sebagai orang tawanan. Kota
Baitulmaqdis akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa asing sehingga tamat tempoh
yang ditetapkan untukmereka.

Kedatangan Putera Insan
25 ‘Alamat akan kelihatan pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Di muka

bumi ini semua bangsa kelak sengsara dan bingung akan deru serta gelora lautan.
26 Sementara menantikan apa yang akan datang ke muka bumi, manusia akan jatuh
pengsan kerana takut dan bimbang terhadap apa yang akan terjadi di dunia. Caker-
awala di angkasa lepas akan terpesong daripada peredarannya. 27 Lalu mereka akan
melihat Putera Insan datang dikelilingi awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang
besar. 28 Apabila segala perkara ini mula terjadi, teguhkanlah hatimu dan angkat
kepalamu keranamasa penyelamatanmu telah hampir tiba.’

29 Isa menceritakan suatu ibarat kepada mereka: ‘Tengoklah pokok ara dan segala
pokok kayu yang lain! 30 Apabila pokok itu penuh menguntum, kamu tahu bahawa
musim panas hampir tiba. 31Demikian juga apabila kamu melihat segala perkara ini
terjadi, ketahuilah bahawa kerajaan Allah hampir tiba.

32 ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu bahawa sebelum orang zaman ini mati,
segala perkara itu akan terjadi. 33 Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku
berkekalan.

Perlunya berjaga-jaga
34 ‘Berjaga-jagalah! Janganlah leka dengan kesia-siaan dan kemabukan serta kekhu-

atiran terhadapkehidupanduniawi sehinggakamutidakbersediamenghadapihari itu
yang datang dengan tidak disangka-sangka. 35Hari itu akan datang seperti perangkap
bagi semua manusia di seluruh muka bumi ini. 36Kamu hendaklah sentiasa berjaga-
jagadanberdoa supayakamuditeguhkanuntukmenghadapi segalaperkarayangakan
terjadi itu lalu dapat berdiri di hadirat Putera Insan.’

37Padasianghari Isamengajardidalamrumah ibadat. PadawaktumalamDiakeluar
dari kota itu danbermalamdi udara lapangdi Bukit Zaitun. 38Padapagi-pagi lagi orang
ramai pergi ke rumah ibadat untukmendengar Dia.

22
Komplotmenentang Isa

1 Perayaan Roti Tidak Beragi, iaitu perayaan Paska telah menjelang. 2 Ketua-ketua
imam dan guru-guru Taurat sedang mencari jalan untuk membunuh Isa secara diam-
diam kerana mereka takut akan orang ramai itu. 3 Kemudian, Iblis memasuki Yudas
Iskariot, salah seorang daripada dua belas pengikut Isa. 4 Lalu Yudas pergi kepada
ketua-ketua imamdan pengawal rumah ibadat untukmembincangkan bagaimana dia
dapat menyerahkan Isa kepada mereka. 5Mereka gembira lalu berjanji memberikan
wang kepadanya. 6 Yudas pun bersetuju lalu dia mencari peluang yang baik untuk
menyerahkan Isa kepadamereka tanpa diketahui orang ramai.

Isa bersedia untukmakan jamuan Paska
7Tibalah Perayaan Roti Tidak Beragi. Pada hari itu domba korban harus disembelih

untuk jamuan Paska. 8 Isa menyuruh Petrus dan Yahya, ‘Pergilah sediakan jamuan
Paska untuk kita.’

9Mereka bertanya kepada Isa, ‘Di manakah Engkau hendak kami sediakan jamuan
itu?’
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10 Isamenjawab, ‘Setibanya kamu ke dalamkota itu, seorang lelaki yangmenjunjung
sebuah buyung air akan bertemu dengan kamu. Ikutlah dia ke rumah yang dima-
sukinya 11 lalu berkatalah kepada tuan rumah itu, “Gurumenyuruh kami bertanya: Di
manakah bilik tempat Aku hendak makan jamuan Paska bersama pengikut-pengikut-
Ku?” 12Tuan rumah itu akanmenunjukkankepadamu sebuahbilik besar yang lengkap
dengan perabot di tingkat atas. Di situlah kamu sediakan jamuan Paska.’

13Mereka pergi ke kota dan mendapati semua seperti yang telah dikatakan oleh Isa,
lalu merekamenyediakan jamuan Paska.

Perjamuan Tuhan
14Apabila tiba masanya, Isa pun duduk bersama pengikut-pengikut yang dua belas

itu. 15 Lalu Isa berkata kepada mereka, ‘Sebenarnya, Aku telah lama ingin sekali
makan jamuan Paska ini bersama kamu sebelum Aku menderita. 16 Aku berkata
kepadamu bahawa Aku tidak akan makan jamuan ini lagi sehingga maksud sebenar
Paska dinyatakan di dalam kerajaan Allah.’

17 Setelah itu, Isa mengambil sebiji cawan minuman. Dia mengucap syukur lalu
berkata, ‘Ambillah cawan inidanbahagikanminumannyaantarakamu. 18Akuberkata
kepadamu bahawa mulai sekarang, Aku tidak akan minum air buah anggur lagi
sehingga kerajaan Allah datang.’

19 Lalu Isa mengambil roti kemudian mengucap syukur kepada Allah. Setelah itu
Dia memecah-mecahkan roti itu lalu memberikannya kepada pengikut-pengikut-Nya,
sambil berkata, ‘Inilah tubuh-Ku yang diberikan untukmu. Berbuatlah sedemikian
demimengingati-Ku.’

20Begitu juga setelah makan, Dia mengambil cawan minuman dan berkata, ‘Cawan
ini ialah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darah-Ku yang dicurahkan un-
tukmu. 21 Tengoklah! Orang yang mengkhianati Aku ada bersama-sama di meja
ini. 22 Putera Insan akan mati seperti yang ditetapkan, tetapi malangnya orang yang
mengkhianati-Nya!’ 23Merekamula bertanya-tanya sesama sendiri siapakah di antara
mereka yang akan berbuat demikian.

Perselisihan tentang kebesaran
24 Satu perselisihan timbul di kalangan pengikut itu tentang siapa antara mereka

yang dianggap terbesar. 25 Isa berkata kepada mereka, ‘Di dunia raja-raja berkuasa
atas rakyat mereka, dan golongan pemerintah digelar pembawa kebajikan kepada
rakyat. 26 Tetapi kamu tidak sama seperti mereka. Orang yang terbesar antara kamu
hendaklah menjadi seperti yang terkecil, dan ketua harus menjadi seperti hamba.
27 Siapakah yang lebih besar – orang yang duduk makan atau hamba yang melayan?
Bukankah orang yang duduk makan itu? Tetapi Aku ini antara kamu sebagai yang
melayan. 28 Kamu bersama Aku dalam segala penderitaan-Ku. 29 Aku memberikan
hak kepadamu untuk memerintah sebagaimana Bapa-Ku telah memberikan hak itu
kepada-Ku. 30Kamu akanmakan danminumdimeja-Ku dalam kerajaan-Ku dan kamu
akan duduk di atas takhta untukmenghakimi dua belas suku Israel.

Ramalan Isa tentang penyangkalan Petrus
31 ‘Simon, Simon, dengarlah! Iblis telah meminta izin untuk menguji kamu semua

seperti petani memisahkan gandum daripada sekam. 32 Tetapi Aku telah berdoa
untukmu supaya imanmu tidak goyah. Apabila kamu kembali kepada-Ku, kuatkanlah
saudara-saudaramu.’

33 Petrus berkata kepada Isa, ‘Junjungan, hamba sedia ke penjara dengan-Mu dan
mati bersama-sama.’

34 Isa menjawab, ‘Aku berkata kepadamu, Petrus, ayam tidak akan berkokok pada
hari ini sehingga kamu berkata bahawa kamu tidakmengenal-Ku sebanyak tiga kali.’
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Dompet, beg dan pedang
35 Isa berkata kepadamereka, ‘Ketika Akumengutus kamukeluar tanpa dompet atau

beg atau kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?’
Merekamenjawab, ‘Satu pun tidak.’
36 Isa berkata lagi, ‘Tetapi sekarang, orang yang mempunyai dompet atau beg

hendaklahmembawabarang-barang tersebut. Orangyang tidakberpedanghendaklah
menjual bajunya untuk membeli sebilah. 37Aku berkata kepadamu bahawa apa yang
tersurat ini akan berlaku pada diri-Ku: “Dia tergolong bersama dengan penjahat.” Ini
kerana apa yang tersurat tentang Aku akan berlaku.’

38Pengikut-pengikut ituberkata, ‘Tengoklah Junjungan, di sini adaduabilahpedang!’
Isa berkata, ‘Cukuplah!’
Isa berdoa

39 Isa meninggalkan tempat itu lalu pergi ke Bukit Zaitun seperti kebiasaan-Nya.
Pengikut-pengikut-Nya pergi bersama Dia. 40 Sesampainya ke tempat itu, Dia berkata
kepada mereka, ‘Berdoalah kamu supaya kamu tidak tergoda.’ 41 Isa pergi jauh
sedikit daripada mereka, iaitu sepelempar batu jauhnya lalu berlutut untuk berdoa.
42 ‘Ya Bapa, jikalau berkenan kepada-Mu, jauhkanlah kiranya cawan penderitaan ini
daripada-Ku. Tetapi bukannya kehendak-Ku melainkan kehendak-Mu yang dilak-
sanakan.’ 43Malaikat dari syurga datang danmenguatkan-Nya. 44Dalamkesengsaraan
Dia berdoa, peluh-Nya seperti darahmenitik ke tanah.

45 Isa bangun daripada berdoa, dan balik kepada pengikut-pengikut-Nya. Didapati-
Nyamereka tertidur kerana sangat sedih. 46Dia berkata kepadamereka, ‘Mengapakah
kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya kamu tidak tergoda.’

Isa ditangkap
47 Ketika Isa masih berkata-kata, sekumpulan orang datang. Yudas, salah seorang

daripada dua belas pengikut-Nya memimpin mereka. Dia menghampiri Isa untuk
mencium-Nya. 48 Isa berkata kepadanya, ‘Yudas, adakah dengan ciuman engkau
mengkhianati Putera Insan?’

49 Apabila pengikut-pengikut Isa melihat apa yang akan terjadi, mereka bertanya
kepada Isa, ‘Junjungan, haruskah kami serang mereka dengan pedang kami?’ 50 Salah
seorang daripada mereka menyerang hamba imam agung dan memutuskan telinga
kanannya.

51Tetapi Isa berkata, ‘Biarkanlahmereka.’ Lalu Isa menyentuh telinga orang itu dan
menyembuhkannya.

52 Kemudian Isa berkata kepada ketua-ketua imam, ketua-ketua pengawal rumah
ibadat dan tua-tua yang telah datang untuk menangkap-Nya, ‘Perlukah kamu datang
dengan pedang dan belantan untuk menangkap Aku seolah-olah Aku ini seorang
penyamun? 53 Semasa Aku bersama kamu setiap hari di dalam rumah ibadat, kamu
tidak berani pula menangkap Aku. Tetapi inilah masa kamu dan masa kuasa kegela-
pan.’

Petrusmenyangkal Isa
54 Setelah menangkap Isa, mereka membawa Dia ke rumah imam agung. Petrus

pun mengikut dari jauh. 55Mereka memasang api unggun di tengah-tengah halaman
rumah itu lalu duduk di sekeliling. Petrus juga duduk antara mereka. 56 Apabila
seorang hamba perempuanmelihat Petrus duduk berdekatan dengan api unggun, dia
memandang kepadanya dan berkata, ‘Orang ini juga bersama Dia.’

57Tetapi Petrus menyangkal katanya, ‘Perempuan, aku tidakmengenal Dia!’
58Sejurus selepas itu, seorang lain pulamelihat Petrus lalu berkata, ‘Ya, engkau salah

seorang daripadamereka itu.’
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Tetapi Petrus menjawab, ‘Bukan, aku bukan!’ 59Kira-kira sejam kemudian, seorang
lain pula berkeras mengatakan, ‘Tentulah orang ini juga bersama Dia kerana dia juga
seorang Galilea.’

60 Tetapi Petrus berkata, ‘Aku tidak memahami apa yang kaukatakan.’ Pada ketika
itu juga, sedang Petrus berkata-kata, ayam berkokok. 61 Junjungan berpaling dan me-
mandang kepada Petrus lalu Petrus pun teringat akan apa yang dikatakan Junjungan
kepadanya bahawa, ‘Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau akanmenyangkal
Aku sebanyak tiga kali.’ 62Petrus pun keluar lalu menangis dengan sangat kesalnya.

Isa diejek dan dipukul
63Orangyangmengawal Isamengejek-ngejekdanmemukulDia. 64Merekamenutupi

mata Isa dan bertanya, ‘Siapakah yang memukul Engkau? Buatlah nubuat!’ 65Mereka
mengatakan banyak lagi perkara yangmenghina kepada-Nya.

Isa di hadapanMajlis Agama
66 Pada pagi hari, tua-tua masyarakat, ketua-ketua imam dan guru-guru Taurat

bermesyuarat, dan Isa dibawa ke hadapan Majlis Agama. Mereka berkata, 67 ‘Jikalau
Engkau al-Masih, katakanlah kepada kami.’
Isaberkatakepadamereka, ‘JikalauAkumengatakankepadamu, kamu tidakpercaya

juga. 68 Dan jikalau Aku bertanya kepadamu, kamu juga tidak menjawab. 69 Tetapi
mulai sekarang, Putera Insan akan duduk di sebelah kanan Allah YangMaha Kuasa.’

70Mereka semua bertanya, ‘Kalau begitu, Engkaulah Putera Allah?’
Isa berkata kepadamereka, ‘Benarlah katamu.’
71Mereka berkata, ‘Apa perlunya saksi lagi? Kita sendiri telah mendengar apa yang

dikatakan-Nya!’

23
Isa di hadapan Pilatus

1SemuaanggotaMajlisAgamabangun lalumembawa IsamenghadapPilatus. 2Mereka
mula menuduh Dia, ‘Kami telah mendapati orang ini menyesatkan bangsa kami,
menghasut orang supaya tidak membayar cukai kepada Kaisar danmengaku diri-Nya
al-Masih, seorang raja!’

3 Pilatus bertanya kepada Isa, ‘Engkaukah raja orang Yahudi?’ Isa menjawab,
‘Begitulah seperti katamu.’

4 Pilatus berkata kepada ketua-ketua imam dan orang ramai itu, ‘Aku tidak
mendapati-Nya bersalah.’

5Tetapi mereka semakin mendesak, ‘Dia menghasut orang di seluruh Yudea supaya
memberontak dengan ajaran-Nya. Dia memulakannya di Galilea dan sekarang telah
sampai ke tempat ini.’

Isa di hadapanHerodes
6 Setelah Pilatus mendengar hal ini, dia bertanya sama ada Isa seorang Galilea.

7KetikaPilatusmengetahui Isaberasal dari jajahanpemerintahanHerodes, diamenyu-
ruh supaya Isa dibawa kepada Herodes kerana pada masa itu Herodes ada di kota
Baitulmaqdis.

8 Apabila Isa dibawa kepada Herodes, dia sangat sukacita. Sudah lama dia hendak
bertemu dengan Isa kerana dia telahmendengar banyak hal tentang Isa. Lagi pun, dia
berharap dapatmenyaksikan Isamelakukanmukjizat. 9 Jadi, Herodesmengemukakan
banyak soalan kepada Isa tetapi Isa tidak menjawab sepatah kata pun. 10Ketua-ketua
imam dan guru-guru Taurat tampil ke hadapan dan melemparkan tuduhan terhadap
Isa. 11 Herodes dan askar-askarnya menghina Isa dan sebagai ejekan mengenakan
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pakaian indah pada-Nya lalu menghantar-Nya kembali kepada Pilatus. 12 Semenjak
hari itu, Herodes dan Pilatus bersahabat; mereka bermusuhan sebelum itu.

Isa dijatuhi hukumanmati
13 Pilatus memanggil ketua-ketua imam, para pemimpin masyarakat dan orang

ramai 14 lalu berkata kepada mereka, ‘Kamu telah membawa orang ini kepadaku dan
mengatakan Dia menyesatkan rakyat. Aku telah menyoal-Nya di hadapanmu dan
aku tidak mendapati Dia bersalah atas satu pun tuduhanmu. 15 Herodes pun tidak
mendapati Dia bersalah, kerana Dia dihantar kembali kepada kami. Tiada apa-apa
yang dilakukan-Nya sehingga Dia patut dijatuhi hukuman mati. 16Oleh itu, aku akan
menyebat-Nya, kemudian membebaskan-Nya.’ 17 Pada setiap perayaan Paska Pilatus
akanmembebaskan salah seorang tahanan bagi mereka.

18 Tetapi semua orang berteriak, ‘Bunuh Dia! Bebaskan Barabas bagi kami.’
19 (Barabas telahdipenjarakankerana terlibat dalamsatu rusuhanyangberlakudi kota
dan kerana pembunuhan.)

20Pilatus hendakmembebaskan Isa. Oleh itu, dia berseru kepada orang ramai sekali
lagi. 21Tetapi orang ramai itu berteriak-teriak lagi, ‘Salibkan Dia! Salibkan Dia!’

22 Pada kali ketiga Pilatus berkata kepada mereka: ‘Apakah kesalahan-Nya? Aku
tidak mendapati Dia bersalah sehingga patut dikenakan hukuman mati. Oleh sebab
itu, aku akanmenyebat-Nya dan kemudianmembebaskan-Nya.’

23 Tetapi orang ramai itu terus-menerus berteriak dengan kuat supaya Isa disalib.
Akhirnya, mereka berjaya. 24 Pilatus memutuskan supaya tuntutan orang ramai itu
dilaksanakan. 25 Dia membebaskan orang yang dikehendaki mereka, orang yang
dipenjarakan kerana terlibat dalam rusuhan dan pembunuhan, tetapi Isa diserahkan-
nya untuk diperlakukanmenurut kehendakmereka.

Isa disalib
26 Ketika askar-askar membawa Isa ke tempat orang disalib, mereka berjumpa

dengan seorang lelaki yang bernama Simon. Dia berasal dari Kirene dan sedang dalam
perjalanan ke kota. Askar-askar menangkapnya, memaksanya memikul salib Isa dan
berjalandi belakang-Nya. 27Ramai orangmengikut Isa; antaramerekabeberapa orang
perempuan yang menangisi dan meratapi-Nya. 28 Isa berpaling kepada mereka lalu
berkata, ‘Kaum perempuan Baitulmaqdis, janganlah tangisi Akumelainkan tangisilah
dirimu dan anak-anakmu sendiri. 29Masanya akan datang kelak apabila orang akan
berkata, “Diberkatilah perempuan yang tidak pernah mengandung, melahirkan dan
menyusui anak!” 30Padamasa itulah

’ “mereka akan berkata kepada gunung-gunung,
‘Timpalah kami!’ dan kepada bukit-bukit,

‘Timbusi kami!’ ”
31 ‘Jikalau perbuatan begini dilakukanmereka terhadap pokok kayu yangmasih hijau,
apatah lagi terhadap pokok yang kering?’

32 Ada dua orang lain, iaitu kedua-duanya penjahat, yang akan dibunuh bersama
Isa. 33 Setelah mereka sampai ke tempat yang bernama, ‘Tengkorak,’ mereka pun
menyalib Isa dan kedua-dua orang penjahat itu, seorang di sebelah kanan dan seorang
di sebelah kiri-Nya. 34 Isa berkata, ‘Ya Bapa, ampunilah mereka kerana mereka tidak
tahu apa yang mereka lakukan.’ Mereka membahagi-bahagikan pakaian-Nya dengan
membuang undi.

35 Orang ramai yang berdiri di situ memandang sahaja sementara para pemimpin
masyarakat mengejek-ngejek-Nya, ‘Orang lain diselamatkan-Nya; biarlah Dia menye-
lamatkandiri-Nya sekarang jikalauDia sesungguhnyaal-MasihyangdipiliholehAllah.’
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36Askar-askar juga mengejek-ngejek Isa. Mereka mendekati-Nya dan membawa air
anggurmasamkepada-Nya 37 laluberkata, ‘JikaEngkauRajaorangYahudi, selamatkan-
lah Diri-Mu.’

38Pada sebelah atas kayu salib Isa tertulis kata-kata: ‘INILAH RAJA ORANG YAHUDI.’
39 Seorang daripada penjahat yang disalib di situ mula menghina Isa. Dia berkata,

‘Bukankah Engkau al-Masih? Selamatkanlah Diri-Mu dan kami!’
40Tetapi seorang penjahat lagi menegurnya, ‘Tidakkah kamu takut akan Allah? Kita

sama-samadihukummati. 41Bagi kita, hukuman ini adil keranakitamenerimabalasan
yang setimpal; tetapi orang ini tidakmelakukan kesalahan apa-apa.’

42 Dia berkata kepada Isa, ‘Ya Isa, ingatilah aku ketika Engkau menaiki takhta
kerajaan-Mu.’

43 Isa menjawab, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu bahawa pada hari ini juga
engkau akan bersama-Ku dalam Firdaus.’

Kewafatan Isa
44Ketika itu kira-kira pukul dua belas tengah hari, kegelapanmenyelubungi seluruh

negeri itu sehingga pukul tiga petang kerana matahari gerhana. 45 Tirai yang tergan-
tung di dalam rumah ibadat pun koyak terbelah dua. 46 Isa berseru dengan suara yang
kuat, ‘Ya Bapa, Aku menyerahkan roh-Ku ke dalam tangan-Mu!’ Setelah Isa berkata
demikian, Dia punwafat.

47 Ketua tentera yang menyaksikan apa yang telah terjadi memuji Allah, ‘Sesung-
guhnya, orang ini orang yang benar.’ 48 Orang ramai yang telah berkumpul untuk
menyaksikan peristiwa itu, pulang menebah dada mereka. 49 Semua sahabat Isa,
termasuk perempuan-perempuan yang telah mengikut Dia dari Galilea, berdiri dari
jauh untukmenyaksikan segala perkara ini.

Isa dimakamkan
50 Terdapat seorang yang bernama Yusuf. Dia berasal dari kota Arimatea di negeri

Yudea. Dia seorang yang baik dan berakhlak tinggi. Dia juga sedang menantikan
kerajaan Allah. 51 Walaupun seorang anggota Majlis Agama, dia tidak bersetuju
dengan keputusan dan tindakan majlis itu. 52 Dia pergi menghadap Pilatus untuk
meminta jenazah Isa. 53 Kemudian, Yusuf menurunkan jenazah itu daripada salib,
mengkafankannya lalumembaringkannyadi dalamsebuahmakamyangdipahat pada
bukit batu. Makam itu belumpernah digunakan. 54Hari itu ialah hari Jumaat, dan hari
Sabat hampir bermula.

55 Perempuan-perempuan yang telah mengikut Isa dari Galilea pergi bersama
Yusuf untuk melihat makam itu dan bagaimana jenazah Isa diletakkan di dalamnya.
56 Kemudian, mereka pulang lalu menyediakan rempah-rempah yang harum dan
minyak wangi-wangian untuk jenazah Isa. Pada hari Sabat mereka berehat mengikut
hukum Taurat.

24
Kebangkitan Isa

1 Awal-awal lagi pada hari Ahad, perempuan-perempuan itu pun pergi ke makam
dengan membawa rempah-rempah harum yang telah disediakan mereka. 2Mereka
mendapati batu penutup makam itu telah digulingkan dari makam. 3Apabila mereka
masukkedalam, jenazah Isa tiada lagi. 4Merekaberdiri di situdanberasakebingungan
tentangperkara ini. Tiba-tiba adaduaorangyangberpakaianberkilau-kilauan, berdiri
di sisi mereka. 5 Perempuan-perempuan itu sangat takut lalu sujud. Kedua-dua orang
itu berkata kepada mereka, ‘Mengapakah kamu mencari Dia yang hidup di antara
orang mati? 6Dia tiada di sini. Dia sudah bangkit! Ingatlah apa yang telah dikatakan
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oleh-Nya kepadamu ketika Dia di Galilea: 7 “Putera Insan harus diserahkan kepada
orang berdosa. Dia akan disalib dan bangkit pada hari yang ketiga.” ’ 8Mereka pun
teringatlah akan kata-kata Isa.

9Sekembalimerekadarimakam itu,merekamemberitahu segala perkara ini kepada
sebelas orang rasul dan semua pengikut yang lain. 10 Mereka, iaitu Maryam orang
Magdala, Yohanah, Maryam, ibu Yakobus dan perempuan-perempuan yang lain men-
gatakan segalaperkara itu kepada rasul-rasul itu. 11Tetapimereka itumenganggapapa
yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu sebagai karut lalu tidakmempercayai
mereka. 12Tetapi Petrus bangun dan berlari kemakam itu. Diamembongkok ke dalam
lalu nampak kain kafan sahaja di situ. Dia pulang dengan hairan sambil memikirkan
apa yang telah berlaku.

Perjalanan ke kampung Emaus
13 Pada hari itu juga dua orang antara pengikut Isa sedang dalam perjalanan ke se-

buah kampung yang bernama Emaus, kira-kira tujuh batu jauhnya dari Baitulmaqdis.
14Kedua-duanya berbual-bual tentang segala yang telah berlaku itu. 15Ketika mereka
berbual-bual dan berbincang, Isa sendirimenghampirimereka lalu berjalan bersama-
sama. 16Mereka nampak Isa tetapi mereka tidakmengenali Dia.

17 Isa berkata kepada mereka, ‘Apakah perkara-perkara yang sedang kamu bin-
cangkan dalam perjalanan kamu ini?’
Mereka pun berhenti di situ dengan berwajahmurung.
18 Seorang daripadanya yang bernama Kleopas bertanya kepada Isa, ‘Engkaukah

satu-satunya orang di Baitulmaqdis yang belummengetahui peristiwa-peristiwa yang
telah berlaku dalam beberapa hari ini?’

19 Isa berkata, ‘Apakah yang telah berlaku?’
Mereka menjawab, ‘Segala perkara yang berlaku kepada Isa, orang Nasaret. Dia

seorang nabi. Di sisi Allah dan pada pandangan orang, Dia berkuasa dalam apa yang
dikatakan dan dilakukan-Nya. 20 Ketua-ketua imam dan para pemimpin kita telah
menyerahkan-Nya untuk dijatuhi hukuman mati lalu mereka menyalib-Nya. 21Kami
telah berharap bahawa Dialah yang akan membebaskan Israel. Tambahan lagi, hari
ini ialah hari yang ketiga semenjak perkara-perkara itu telah berlaku. 22 Beberapa
orang perempuan daripada golongan kami telah menakjubkan kami. Mereka telah
siang-siang kemakampada pagi tadi. 23Akan tetapi, mereka tidakmendapati jenazah-
Nya. Mereka pulang menceritakan bahawa mereka nampak malaikat-malaikat yang
memberitahu mereka bahawa Dia hidup. 24 Beberapa orang daripada kumpulan
kami telah pergi ke makam itu dan mendapati sebagaimana yang dikatakan oleh
perempuan-perempuan itu, tetapi mereka tidak nampak Dia.’

25Kemudian, Isa berkata kepada mereka, ‘Betapa bodohnya kamu! Betapa lambat-
nya kamu percaya akan segala kata nabi-nabi! 26Bukankah al-Masih harus menderita
sedemikianuntukmencapai kemuliaan-Nya?’ 27Lalu Isamenerangkankepadamereka
apayang tersurat tentang-Nyadalamsemuakitabmulaidari kitab-kitabMusasehingga
semua kitab para nabi yang lain.

28 Apabila mereka menghampiri kampung yang dituju mereka itu, Isa kelihatan
seolah-olah Dia hendak meneruskan perjalanan. 29 Tetapi kedua-dua orang itu
menjemput-Nyadenganberkata, ‘Bermalamlahdengankamikeranahari hampir senja
danmulai gelap.’ Dia punmasuk ke rumah dan bermalam denganmereka.

30Ketika Dia duduk untuk makan bersamamereka, Dia mengambil roti dan mengu-
cap syukur. Dia membahagikan roti itu lalu memberikannya kepada mereka. 31 Pada
ketika itu jugamatamerekadicelikkandanmerekapunmengenaliDia. LaluDia lenyap
daripada pandangan mereka. 32Mereka berkata satu sama lain, ‘Bukankah hati kita
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meluap-luapketikaDiaberkata-katakepadakitadalamperjalanan tadi dan semasaDia
menerangkan Kitab Suci kepada kita?’

33Mereka terus bangun dan kembali ke Baitulmaqdis. Mereka mendapati sebelas
pengikut itu berkumpul denganpengikut yang lain. 34Merekaberkata, ‘Sesungguhnya,
Junjungan telah bangkit. Dia menampakkan diri-Nya kepada Simon!’ 35 Lalu kedua-
dua orang itu menceritakan apa yang telah berlaku dalam perjalanan mereka dan
bagaimanamereka telahmengenali Isa semasa Dia membahagikan roti.

Isamenunjukkan diri-Nya kepada para pengikut-Nya
36 Semasa mereka berkata-kata tentang segala perkara ini, Isa sendiri berdiri di

tengah-tengahmereka dan berkata kepadamereka, ‘Sejahteralah kamu!’
37 Mereka terkejut dan berasa sangat takut kerana menyangka mereka melihat

hantu. 38 Tetapi Isa berkata kepada mereka, ‘Apakah sebabnya kamu takut? Menga-
pakah hatimu ragu-ragu? 39Tengoklah tangan dan kaki-Ku. Inilah Aku. Sentuhlah Aku
dan tengok. Hantu tidak berdaging dan bertulang sebagaimana yang kamu lihat ada
pada-Ku.’

40 Setelah Dia berkata demikian, Dia menunjukkan tangan dan kaki-Nya kepada
mereka. 41Mereka masih tidak dapat percaya kerana terlalu gembira dan takjub. Isa
pun bertanya kepadamereka, ‘Adakah kamumempunyai makanan di sini?’ 42Mereka
memberi Dia sepotong ikan yang telah dimasak, 43 lalu Dia mengambilnya danmakan
di hadapanmereka semua.

44 Kemudian, Dia berkata kepada mereka, ‘Inilah perkara-perkara yang telah Aku
katakan kepadamu semasa Aku masih bersamamu dahulu: Segala perkara yang
tersurat tentang Aku dalam Taurat Musa, kitab-kitab nabi dan Kitab Zabur pasti akan
berlaku.’

45 Lalu Dia membuka pintu pemahaman mereka supaya mereka mengerti mak-
sud Kitab Suci. 46 Dia berkata lagi, ‘Demikianlah yang tersurat: Bahawa al-Masih
harus menderita lalu bangkit semula daripada maut pada hari yang ketiga, 47 dan
perkhabaran tentang pertaubatan dan pengampunan dosa akan diisytiharkan demi
nama-Nya kepada semua bangsa, mulai di Baitulmaqdis. 48 Kamulah saksi segala
perkara ini. 49Dan Aku akan mengurniakan pemberian yang dijanjikan oleh Bapa-Ku
kepadamu. Tetapi, tunggulah di kota ini sehingga kamu diperlengkapi dengan kuasa
daripada Allah.’

Isa diangkat ke syurga
50Kemudian Isa membawa pengikut-pengikut-Nya ke luar kota sehingga Baitani. Di

situ Dia mengangkat tangan-Nya lalu memberkati mereka. 51 Ketika Dia memberkati
mereka, Dia diangkat ke syurga lalu meninggalkan mereka. 52 Pengikut-pengikut-Nya
menyembah-Nya dan kembali ke Baitulmaqdis dengan penuh kegembiraan. 53Mereka
menumpukanmasa di rumah ibadat untukmemuji Allah.
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Yahya
Firmanmenjadi insan

1 Pada permulaan sudah wujud Firman, dan Firman itu bersama Allah dan Firman
itu adalah Allah. 2Dia bersama Allah pada permulaan.

3 Segala-galanya diciptakan melalui Dia. Dari segala yang wujud, tiada suatu pun
yangdicipta tanpa-Nya. 4Hidupadadidalam-Nya, danhidup itu cahayamanusia. 5Dan
Cahaya itu bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidakmenguasainya.

6 Allah mengutus seorang bernama Yahya. 7 Dia datang untuk memberi kesaksian
tentang Cahaya itu, supaya semua orang akan percaya melalui Dia. 8 Dia sendiri
bukanlah Cahaya itu, dia datang untuk memberi kesaksian tentang-Nya. 9 Itulah
Cahaya yang benar, Cahaya yangmenerangi setiapmanusia di dunia.

10Dia berada di dunia, dandunia telah diciptamelalui-Nya, namunmanusia di dunia
tidak mengenal-Nya. 11 Dia datang kepada milik-Nya sendiri, tetapi milik-Nya tidak
menerima-Nya. 12 Namun demikian, Dia memberi hak menjadi anak Allah kepada
merekayangmenerima-Nyadanpercayadalamnama-Nya. 13Kelahiranmerekabukan
melalui darahketurunan, atau kehendak tabiimanusia, atau kemahuan seorang lelaki,
tetapi kerana perbuatan Allah.

14 Firman itu menjadi manusia dan hidup di kalangan kita. Kita melihat kemuliaan-
Nya sebagai Putera tunggal yang datang daripada Allah Bapa, penuh dengan kasih
kurnia dan kebenaran.

15 Yahya memberi kesaksian tentang-Nya. Dia berseru, ‘Inilah Dia yang kukatakan
akan datang selepasku, tetapi Dia lebih besar daripadaku, kerana Dia sudah ada
sebelum aku.’ 16 Daripada limpah kesempurnaan-Nya kita semua telah menerima
kasih kurnia dan berkat. 17 Ini kerana hukum Taurat disampaikan melalui Musa,
tetapi kasih kurnia dan kebenaran dinyatakan melalui Isa al-Masih. 18 Tiada siapa
pernahmelihat Allah, melainkan Yang Esa dan Ilahi yang ada di pangkuan Bapa, telah
menyerlahkan-Nya.

Kesaksian Yahya
19 Inilah kesaksian Yahya, apabila orang Yahudi di Baitulmaqdis mengutus para

imamdanorangLewiuntukbertanyakepadanya, ‘Siapakahkamu?’ 20Yahyamengaku,
‘Aku bukanlah al-Masih’.

21Mereka bertanya, ‘Jadi, kamu ini siapa? Ilyas?’
‘Bukan,’ jawabnya.
‘Adakah kamu nabi?’
Diamenjawab, ‘Bukan.’
22 Kemudian mereka berkata, ‘Siapakah kamu? Katakanlah, supaya kami dapat

menyampaikan jawapankepada orang yangmengutus kami. Menurut katamu sendiri,
kau ini siapa?’

23 Yahya menjawab, ‘Aku ini satu suara yang berseru di gurun, “Luruskanlah jalan
untuk Tuhan,” sebagaimana kata Nabi Yasyaya.’

24 Di antara orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. 25 Mereka terus
menyoal, ‘Mengapakah kamu mengimadkan orang, kiranya kamu bukan al-Masih,
bukan Ilyas dan bukan pula nabi?’

26 Yahya menjawab, ‘Aku mengimadkan dengan air, tetapi di kalanganmu ada
seorang yang tidak kamu kenali, 27 iaitu Dia yang datang selepasku. Aku tidak layak
mengurai tali kasut-Nya pun.’
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28 Semua ini terjadi di Baitani, di seberang Sungai Yordan; di situlah Yahya mengi-
madkan orang.

Isa, Anak Domba Allah
29 Pada keesokan harinya, Yahya melihat Isa berjalan ke arahnya lalu berseru,

‘Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapuskan dosa umat manusia! 30Dialah yang
kukatakan akan datang selepasku tetapi lebih besar daripadaku kerana Dia telah ada
sebelumku. 31 Dahulu aku tidak mengenal Dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan
mengimadkan orang dengan air, supaya Dia dinyatakan kepada Israel.’

32 Yahya memberi kesaksian: ‘Aku melihat Roh seperti burung merpati turun dari
langit lalu hinggap di atas-Nya. 33 Dahulu aku sendiri pun tidak mengenal-Nya,
tetapi Dia yang mengutusku untuk mengimadkan orang dengan air telah berfirman
kepadaku, “Engkau akan melihat Roh turun lalu hinggap di atas seorang. Dialah yang
akanmengimadkan orang dengan Roh Suci.” 34Hal itu telah kulihat sendiri, maka aku
berkata kepadamu, Dialah Putera Allah.’

Pengikut-pengikut Isa yang pertama
35Pada hari yang berikut, Yahya berada di situ lagi bersama dua orang pengikutnya.

36Diamelihat lagi Isa lalu di tempat itu dan dia berseru, ‘Lihatlah Anak Domba Allah!’
37Apabila dua orangpengikut Yahya itumendengar kata-kata demikian,merekapun

mengikut Isa. 38 Isa menoleh dan melihat mereka mengikut-Nya lalu bertanya, ‘Apa
hajatmu?’
Merekamenjawab, ‘Rabbi (ertinya Guru), di manakah Engkau tinggal?’
39 ‘Marilah lihat,’ kata Isa.
Mereka terus mengikut-Nya dan melihat tempat tinggal-Nya. Waktu itu kira-kira

pukul empat. Mereka pun tinggal bersama Isa pada hari itu.
40Seorang daripadamereka ialah Andreas, saudara Simon Petrus. 41Andreas segera

mencari Simon dan berkata, ‘Kami telah bertemu dengan al-Masih!’ 42 Selepas itu,
Andreas membawa Simon berjumpa dengan Isa.
Isa memandang Simon lalu berkata, ‘Kamu Simon anak Yahya, tetapi kamu akan

digelar Kefas.’ (Kefas sama ertinya dengan Petrus, yakni batu pejal.)
43 Pada keesokan harinya, Isa membuat keputusan hendak pergi ke Galilea. Dia

berjumpa dengan Filipus dan berkata, ‘Ikutlah Aku.’
44 Seperti Andreas dan Petrus, Filipus juga warga kota Baitsaida. 45 Filipus pula

mendapatkan Natanael dan berkata, ‘Kami telah bertemu dengan orang yang disebut
oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh nabi-nabi. Orang itu ialah Isa anak Yusuf dari
Nasaret.’

46Tetapi Natanael berkata, ‘Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret?’
‘Marilah lihat,’ balas Filipus.
47 Ketika Isa melihat Natanael berjalan ke arah-Nya, Dia berkata, ‘Ini orang Israel

tulen, tiada yang palsu pada dirinya.’
48Natanael bertanya, ‘Bagaimana Engkaumengenal aku?’
Isamenjawab, ‘SebelumFilipusmemanggilmu,Aku telahmelihatmudibawahpokok

ara itu.’
49Natanael berseru, ‘Tuan Guru, Engkau Putera Allah! Engkau Raja bangsa Israel!’
50 Isa berkata, ‘Adakah kamu beriman kepada-Ku kerana Aku berkata Aku nampak

kamu di bawah pokok ara itu? Kamu akan melihat hal-hal yang jauh lebih hebat
daripada ini!’ 51 Isa berkata kepada mereka semua, ‘Percayalah, kamu akan melihat
langit terbuka danmalaikat-malaikat Allah turun naik menemui Putera Insan.’
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2
Perkahwinan di Kana

1 Pada hari yang ketiga, suatu majlis perkahwinan diadakan di kota Kana di negeri
Galilea. Ibu Isa turut hadir. 2 Isa dan pengikut-pengikut-Nya juga dijemput ke majlis
itu. 3Apabila air anggur yang ada habis diminum, ibu Isa berkata kepada-Nya, ‘Mereka
kehabisan air anggur.’

4 Isa menjawab, ‘Puan, usahlah suruh Aku. Saat-Ku belum tiba.’
5Namun, ibu Isa berkata kepadapelayan-pelayandimajlis itu, ‘Buatlah apa saja yang

disuruh-Nya.’
6Di situ ada enam buah tempayan yang digunakan untuk istiadat penyucian orang

Yahudi. Tiap-tiap tempayan dapat memuat kira-kira seratus liter air.
7 Isa berkata kepada pelayan-pelayan, ‘Isilah tempayan-tempayan ini dengan air.’

Mereka punmengisi penuh keenam-enam tempayan itu.
8 Setelah itu Isa berkata pula, ‘Sekarang ambillah sedikit air itu, bawakan kepada

ketuamajlis.’ Mereka punmenghidangkan air itu kepada ketuamajlis.
9Setelah ketuamajlismerasa air yang telahmenjadi air anggur itu, dia punmemang-

gil pengantin lelaki. Dia tidak tahu dari mana datangnya air anggur itu, tetapi para
pelayan yangmengambil danmembawa air itumengetahuinya. 10Dia berkata kepada
pengantin lelaki, ‘Selalunya orang menghidangkan air anggur yang terbaik di awal
majlis. Setelah tetamu banyak minum, dihidangkan pula air anggur yang biasa saja.
Tetapi kamumenyimpan dulu air anggur yang terbaik, sekarang baru dihidangkan!’

11 Itulah mukjizat Isa yang pertama, dilakukan di Kana, Galilea. Dia menyatakan
kemuliaan-Nya, maka para pengikut-Nya percaya kepada-Nya.

Isamenyucikan rumah ibadat
12Setelah itu Isa bersama ibu-Nya, saudara-saudara-Nya dan pengikut-pengikut-Nya

pergi ke Kapernaum lalu tinggal di situ beberapa hari.
13Ketika perayaan Paska orang Yahudi hampir tiba, Isa pergi ke Baitulmaqdis. 14Di

dalam rumah ibadat Diamendapati orang berjual-beli lembu, domba dan burungmer-
pati, serta pengurup-pengurup wang duduk di situ. 15 Isa membuat cemeti daripada
tali lalu mengusir kesemua orang, domba dan lembu dari rumah ibadat. Dia juga
menghamburkan wang para pengurup wang itu dan menterbalikkan meja mereka.
16Diaberkata kepadapenjual burungmerpati, ‘Bawakeluar semuanya. Jangan jadikan
Rumah Bapa-Ku tempat berniaga!’

17Para pengikut-Nya teringat bahawa telah tersurat: ‘Kasih-Ku terhadap Rumah-Mu
membakar hati-Ku!’

18 Orang Yahudi menyoal Isa, ‘Apakah mukjizat yang dapat Kamu lakukan sebagai
bukti bahawa Kamu berhak bertindak begini?’

19 Isa menjawab, ‘Robohkanlah rumah ibadat ini, akan Kubina semula dalam tiga
hari.’

20 ‘Pembinaannyamengambilmasa empat puluh enam tahun! AkanKaubina semula
dalam tiga hari?’ tanya mereka. 21 Sebenarnya, rumah ibadat yang dimaksudkan
oleh Isa itu ialah tubuh-Nya sendiri. 22 Apabila Isa bangkit daripada kematian, para
pengikut-Nya teringat kata-kata-Nya itu. Dengan demikian percayalah mereka akan
Kitab Suci dan kata-kata Isa.

23Sewaktu Isa di Baitulmaqdis padamasaperayaanPaska, ramai orang yangpercaya
kepada-Nya disebabkan mukjizat-mukjizat yang dilakukan-Nya. 24Namun demikian,
Isa tidaklah mempercayakan diri-Nya kepada mereka, kerana Dia mengetahui isi hati
manusia. 25 Dia tidak memerlukan kesaksian sesiapa tentang manusia kerana Dia
mengetahui niat dan perasaan setiap orang.
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3
Isamengajar Nikodemus

1Padamasa itu ada seorang pemimpin Yahudi dari golongan Farisi bernamaNikode-
mus. 2 Dia mengunjungi Isa pada suatu malam lalu berkata, ‘Tuan Guru, kami
tahu bahawa Engkau guru yang datang daripada Allah. Tidak mungkin seseorang
melakukanmukjizat seperti yang Kaulakukan kecuali Allahmenyertai-Nya.’

3 Isa menjawab, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, kecuali seseorang di-
lahirkan semula, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah.’

4 Nikodemus bertanya, ‘Bagaimana seorang dewasa mungkin dilahirkan semula?
Tidakmungkin dia masuk semula ke rahim ibunya lalu dilahirkan sekali lagi!’

5 Isa menjawab, ‘Apa yang Kukatakan ini benar. Tidak mungkin seseorang masuk
ke dalam kerajaan Allah kecuali dia dilahirkan daripada air dan Roh Suci. 6 Yang
dilahirkanmanusia adalahmanusia, dan yang dilahirkan Roh adalah roh. 7 Janganlah
hairan akan kata-kata-Ku bahawa kamu semua perlu dilahirkan semula. 8 Angin
bertiup semahunya. Kitamendengar bunyinya, tetapi tidak tahu darimana datangnya
dan kemana perginya. Demikianlah juga dengan orang yang dilahirkan oleh Roh Suci.’

9Nikodemus bertanya, ‘Bagaimana hal itu boleh berlaku?’
10 Isa menjawab, ‘Kamu pengajar bangsa Israel dan kamu tidak mengetahui hal ini?

11 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, apa yang kami ketahui, itulah yang kami
katakan, dan apa yang telah kami lihat, itulah yang kami saksikan, tetapi kamu tidak
mahu menerimanya. 12 Jika kamu tidak percaya ketika Aku bercakap tentang hal-hal
dunia, bagaimana mungkin kamu percaya sekiranya Aku bercakap tentang hal-hal
syurga? 13 Tiada seorang pun pernah naik ke syurga, kecuali Putera Insan yang turun
dari syurga. 14 Sebagaimana ular diangkat oleh Musa di gurun, begitulah Putera Insan
akan diangkat 15 supaya semua yang percaya kepada-Nyamendapat hidup yang kekal.

16 ‘Allah begitu mengasihi umat manusia sehingga menganugerahkan Putera-Nya
yang tunggal supaya orang yang percaya kepada Putera itu tidak binasa tetapi men-
dapat hidup kekal. 17Allah mengutus Putera-Nya ke dunia bukan untuk menghakimi
dunia tetapi supaya melalui Dia, dunia ini diselamatkan. 18 Sesiapa yang percaya
kepada-Nya tidakdijatuhi hukuman. Sebaliknya, sesiapa yang tidakpercaya sudahpun
dijatuhi hukuman, kerana dia tidak percaya dalam nama Putera Allah yang tunggal.
19 Penghakiman berdasarkan hal ini: Cahaya sudah datang ke dunia, tetapi manusia
lebih suka akan kegelapan kerana mereka berbuat jahat. 20Orang yang berbuat jahat
benci akan cahaya dan tidak mahu mendekatinya kerana takut perbuatan jahatnya
terdedah. 21 Tetapi orang yang berbuat benar merapati cahaya, supaya jelas bahawa
perbuatannya dilakukanmelalui Allah.’

Kesaksian Yahya yang terakhir
22Selepas itu, Isa dan para pengikut-Nya pergi kewilayah Yudea. Isa tinggal bersama

mereka di sana dan mengimadkan orang. 23Yahya pula mengimadkan di Ainon, tidak
berapa jauh dari Salim, kerana di situ ada banyak air. Orang datang kepadanya dan
dia mengimadkan mereka. 24 Pada masa itu, Yahya belum lagi dimasukkan ke dalam
penjara.
25 Pada suatu hari tercetus pertengkaran antara sebilangan pengikut Yahya dan seo-
rang Yahudi tentang istiadat penyucian. 26Mereka pergi kepada Yahya dan berkata,
‘Tuan Guru, seorang yang bersama Tuan Guru di seberang Sungai Yordan dulu, orang
yang Tuan Guru tunjukkan kepada kami, Dia mengimadkan orang dan semua orang
pergi kepada-Nya.’
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27 Yahya menjawab, ‘Seseorang tidak mungkin menerima sesuatu kecuali diberi
kepadanya dari syurga. 28 Kamu semua menjadi saksiku bahawa aku telah berkata,
“Aku bukanlah al-Masih, tetapi aku diutus sebelum-Nya.” 29 Yang mendapatkan
pengantin perempuan adalah pengantin lelaki. Sahabat pengantin lelaki yang cuma
menanti danmendengarkanketibaanpengantin lelaki, berasabahagia ketikamenden-
gar suarapengantin lelaki. Demikian jugaaku. Sekarang sempurnalahkebahagiaanku.
30Memang sewajarnya Dia semakin utama dan aku semakin kecil.

31 ‘Dia yang datang dari atas adalah di atas segala-galanya. Orang yang berasal dari
dunia datang dari dunia dan bercakap tentang hal-hal dunia. Tetapi Dia yang datang
dari syurga adalah di atas segala-galanya, 32Dia menyampaikan apa yang dilihat dan
didengar-Nya, tetapi tidak ada seorang pun yang menerima kesaksian-Nya. 33Namun
begitu,mereka yangmenerima kesaksian-Nyamengaku bahawaAllah itu benar. 34Dia
yang diutus oleh Allah menyampaikan firman Allah, kerana Allah mengurniakan-
Nya Roh Suci sepenuhnya. 35 Bapa kasih akan Putera-Nya dan telah meletakkan
segala-galanya di bawah kuasa Putera-Nya. 36 Sesiapa yang percaya kepada Putera itu
mendapat hidup yang kekal. Sesiapa yang tidak taat kepada-Nya tidak akanmendapat
hidup yang kekal itu dan kemurkaan Allah kekal ke atasnya.’

4
Isa bercakap dengan perempuan Samaria

1 Ketika Isa mengetahui orang Farisi telah mendengar berita bahawa Dia menda-
pat dan mengimadkan lebih ramai pengikut berbanding Yahya, 2 (sebenarnya para
pengikut Isa yang mengimadkan, bukan Isa), 3 Dia pun meninggalkan Yudea lalu
pulang ke Galilea semula.

4Dalamperjalanan-Nya itu, Isa semestinyamelalui Samaria. 5Di Samaria, Isa sampai
di bandar Sikhar, berdekatan dengan sebidang tanah yang dahulu diberikan oleh
Yakub kepada anaknya Yusuf. 6 Di situ ada sebuah perigi Yakub. Oleh sebab berasa
letih setelah berjalan jauh, Isa duduk berehat di tepi perigi itu. Waktu itu kira-kira jam
yang keenam.

7 Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air. Lalu Isa
berkata kepadanya, ‘BerilahAkuminum.’ 8Pengikut-pengikut Isa telahpergi kebandar
untukmembeli makanan.

9 Perempuan Samaria itu menjawab, ‘Bagaimana Tuan seorang Yahudi meminta
minum daripadaku, seorang perempuan Samaria?’ (Orang Yahudi tidak berurusan
dengan orang Samaria.)

10 Isa menjawab, ‘Kalaulah kamu mengetahui pemberian Allah, dan siapakah Dia
yang berkata kepadamu, “Berilah Aku minum,” tentulah kamu pula akan meminta
daripada-Nya dan Dia akanmengurniaimu air hidup.’

11Perempuan itu berkata, ‘Tuan tidak ada timba. Perigi ini sangat dalam. Bagaimana
mungkin Tuan mendapatkan air hidup itu? 12 Adakah Tuan lebih besar daripada
moyang kami, Yakub, yang mewariskan perigi ini kepada kami? Dia, anak-anaknya
dan binatang ternakannyaminum air dari perigi ini.’

13 Isa berkata, ‘Sesiapa yang minum air dari perigi ini akan dahaga semula; 14 tetapi
sesiapa minum air yang Kuberikan kepadanya nanti tidak akan dahaga lagi selama-
lamanya. Air yang akan Kuberikan itu akan menjadi mata air di dalam dirinya dan
memberinya hidup yang kekal.’

15 Perempuan itu berkata, ‘Tuan, berikanlah air itu kepadaku, supaya aku tidak
dahaga lagi dan tidak perlu lagi datang ke perigi ini mengambil air.’

16 Isa menjawab, ‘Pergilah dulu, bawa suamimu kemari.’
17Perempuan itu berkata, ‘Aku tidak ada suami.’
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Isa pun berkata, ‘Memang benar engkau tidak ada suami sekarang. 18 Kamu telah
berkahwin lima kali. Lelaki yang tinggal denganmu sekarang bukan suamimu. Be-
narlah katamu itu.’

19 Perempuan itu berkata, ‘Tahulah aku sekarang, Tuan ini seorang nabi. 20Nenek
moyang kami menyembah Allah di gunung ini, tetapi bangsa tuan berkata tempat
orangmenyembah Allah hanya di Baitulmaqdis.’

21 Isa berkata, ‘Hai perempuan, percayalah, akan sampai saatnya kamumenyembah
Bapa bukan lagi di gunung ini atau di Baitulmaqdis. 22 Kamu menyembah apa yang
tidak kamu kenal; sebaliknya, kami menyembah apa yang kami kenal kerana penye-
lamatan datang daripada orang Yahudi. 23 Akan sampai saatnya, malah sudahpun
sampai, penyembah sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; kerana
Bapa menghendaki penyembah yang sedemikian. 24 Allah itu Roh, maka orang yang
menyembah Dia harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran.’

25 Perempuan itu berkata, ‘Aku tahu Mesias yang disebut al-Masih akan datang.
Apabila Dia datang, Dia akanmemberitahu kami segala-galanya.’

26 Isa berkata kepada perempuan itu, ‘Akulah Dia yang sekarang bercakap den-
ganmu.’

27 Pada ketika itu para pengikut Isa pulang ke situ. Mereka hairan melihat Isa
bercakap dengan seorang perempuan tetapi seorang pun tidak bertanya kepada
perempuan itu, ‘Apa hajatmu?’ atau kepada Isa, ‘Mengapa Engkau bercakap dengan
perempuan ini?’

28 Perempuan itu pun meninggalkan bekas airnya di situ lalu pergi ke bandar
memberitahuorangdi sanaapayang telahberlaku. 29Perempuan ituberkata, ‘Marilah
lihat seorang yangmenyebutkan kepadaku segala yang telah kulakukan. Mungkinkah
orang itu al-Masih?’ 30Dengan demikian, orang di bandar pun pergi mendapatkan Isa.

31 Sementara itu, para pengikut Isa berkata kepada-Nya, ‘Tuan Guru, silalahmakan.’
32 Isa menjawab, ‘Aku adamakanan yang tidak kamu ketahui.’
33 Lalu para pengikut Isa tertanya-tanya sesama sendiri, ‘Adakah sesiapa datang

membawakan-Nyamakanan tadi?’
34 Isa berkata, ‘Makanan-Ku itu melaksanakan kehendak Dia yang mengutus-Ku

dan menyelesaikan pekerjaan-Nya. 35 Bukankah kamu berkata, “Empat bulan lagi
barulah tiba musim menuai?” Tetapi Aku berkata kepadamu, lihatlah ladang yang
sudah menguning, sedia untuk dituai. 36 Orang yang menuai akan menerima upah
dan mendapat hasil untuk hidup kekal. Dengan demikian, penyemai benih dan
penuai akan bergembira bersama-sama. 37Dalam hal ini benarlah pepatah, “Ada yang
menyemai, ada pula yang menuai.” 38 Aku menyuruhmu menuai ladang yang bukan
hasil usahamu. Orang lain yangmengerjakannya, kamu yangmendapat hasilnya.’

39 Pada masa itu ramai orang Samaria percaya kepada Isa setelah mendengar
perempuan itu berkata, ‘Dia menyebutkan kepadaku segala yang telah kulakukan.’
40 Oleh yang demikian, ketika mereka datang menemui Isa, mereka mengajak-Nya
tinggal bersama mereka. Isa pun tinggal di situ selama dua hari. 41 Lebih ramai lagi
orang yang percaya kepada Isa kerana kata-kata-Nya.

42Mereka berkata kepada perempuan itu, ‘Sekarang kami percaya bukanlah kerana
kata-katamu tetapi kerana kami telahmendengar kata-kata-Nya sendiri dan kami tahu
Dialah al-Masih, Penyelamat umat manusia di dunia.’

43 Selepas tinggal dua hari di Samaria, Isa ke Galilea pula, 44 kerana Isa sendiri
bersaksi bahawa seorang nabi tidak mendapat penghormatan di negerinya sendiri.
45 Setiba-Nya di Galilea, orang di situ menyambut-Nya. Mereka telah melihat segala
yang dilakukan-Nya di Baitulmaqdis pada masa perayaan Paska dahulu. Pada ketika
itu, mereka juga berada di sana.
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Isamenyembuhkan anak pegawai kerajaan
46 Selepas itu Isa pulang ke Kana di Galilea, iaitu tempat Dia mengubah air menjadi

air anggur. Seorang pegawai kerajaan di situmempunyai anak lelaki yang sedang sakit
di Kapernaum. 47 Apabila pegawai itu mendengar tentang kedatangan Isa ke Galilea
dari Yudea, dia pun pergi berjumpa Isa. Dia meminta Isa datang ke Kapernaum untuk
menyembuhkan anaknya yang sakit tenat dan hampir maut.

48 Tetapi Isa berkata, ‘Kalau kamu semua tidak melihat mukjizat dan hal-hal luar
biasa, tidaklah kamu percaya.’

49Pegawai itu merayu, ‘Tuan, datanglah segera sebelum anakkumati.’
50 Isa pun berkata, ‘Pergilah, anakmu akan sembuh.’
Pegawai itu percaya akan kata-kata Isa lalu pergi. 51Dalamperjalanannya ke rumah,

hambanyadatangmemberitahubahawaanaknya itu telahsembuh. 52Apabilapegawai
itu bertanya bila anaknya mula pulih, mereka menjawab, ‘Kelmarin, pada jam yang
ketujuh, dia tidak demam lagi.’

53Bapa anak itu teringat bahawa padawaktu itulah Isa telah berkata, ‘Anakmu akan
sembuh.’ Dengan demikian, pegawai itu dan seluruh keluarganya percaya kepada Isa.

54 Itulah mukjizat Isa yang kedua dilakukan-Nya di Galilea setelah tiba di situ dari
Yudea.

5
Penyembuhan di Baithasda

1 Setelah itu Isa pergi ke Baitulmaqdis pada masa suatu perayaan Yahudi. 2 Di
sana, berdekatan Pintu Domba, ada sebuah kolam yang dipanggil Baithasda dalam
bahasa Ibrani. Kolam ini dikelilingi lima buah serambi. 3Di setiap serambi itu ramai
orang sakit dan cacat berbaring – ada yang buta, ada yang tempang dan ada yang
lumpuh –menungguair kolam ituberkocak. 4Sekali-sekalamalaikat Tuhanakan turun
mengocak air kolam itu. Sesiapa yangpertamamasukkedalamkolam itu ketika airnya
berkocak akan sembuhdaripadapenyakitnya. 5Di kalanganmereka ada seorang lelaki
yang telah sakit selama tiga puluh lapan tahun. 6 Isa melihatnya terbaring di situ
dan mengetahui bahawa dia telah sakit demikian lamanya. Isa bertanya kepadanya,
‘Inginkah kamu sembuh?’

7 Orang sakit itu menjawab, ‘Tuan, tiada siapapun di sini yang dapat memasukkan
aku ke dalam kolam itu ketika airnya berkocak. Setiap kali aku cubamasuk, orang lain
telahmasuk dulu.’

8 Isa berkata kepadanya, ‘Bangun, angkat tikarmu, dan berjalanlah.’ 9 Serta-merta
orang itu sembuh lalumengangkat tikarnya dan berjalan. Perkara itu terjadi pada hari
Sabat.

10Oleh yang demikian, orang Yahudi berkata kepada orang itu, ‘Ini hari Sabat. Kamu
melanggar hukum keranamengangkat tikar.’

11 Orang itu menjawab, ‘Orang yang menyembuhkanku tadi menyuruh aku men-
gangkat tikar dan berjalan.’

12 Mereka pun bertanya, ‘Siapakah Dia yang menyuruhmu mengangkat tikar dan
berjalan itu?’

13 Akan tetapi orang yang baru disembuhkan itu tidak dapat menunjukkan yang
mana orangnya, kerana Isa telahmenghilang di antara orang ramai di situ.

14 Tidak lama selepas itu, Isa bertemu dengan orang itu di dalam rumah ibadat
dan berkata kepadanya, ‘Sekarang kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi,
supaya kamu tidak menerima padah yang lebih teruk.’ 15 Orang itu kemudiannya
memberitahu orang Yahudi bahawa Isalah yang telahmenyembuhkannya.
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16Dengandemikian,merekamulamemusuhi Isakeranamenyembuhkanorangpada
hari Sabat. 17 Namun, Isa berkata kepada mereka, ‘Bapa-Ku masih bekerja hingga
sekarang, maka begitulah juga Aku.’ 18Kata-kata-Nya inimengukuhkan lagi niat orang
Yahudi hendak membunuh-Nya. Bukan sahaja Dia melanggar hukum hari Sabat,
malah jugamengatakan Allah itu Bapa-Nya, iaitumenyamakan diri-Nya dengan Allah.

Kesaksian Isa tentang diri-Nya
19 Isa menjawab kata-kata mereka, ‘Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, Putera

tidak dapat melakukan sesuatu oleh diri-Nya sendiri. Dia hanya melakukan apa yang
dilihat-Nya dilakukan oleh Bapa-Nya. Apa yang dilakukan oleh Bapa, itulah yang
dilakukanolehPutera, 20keranaBapakasih akanPuteradanmenunjukkan segala yang
dilakukan-Nya kepada Putera-Nya. Bapa akan menyatakan hal-hal yang lebih besar
lagi kepada Putera, sehingga kamu semua menjadi hairan. 21 Bapa membangkitkan
manusia daripada kematian dan memberi hidup, maka demikian jugalah Putera-Nya
memberi hidup kepada mereka yang dikehendaki-Nya. 22 Bapa tidak menghakimi
sesiapa. Dia telah menyerahkan kuasa menghakimi kepada Putera-Nya. 23 Dengan
demikian, semuaorangmenghormatiPutera sebagaimanamerekamenghormatiBapa.
Jika sesiapa tidak menghormati Putera, ertinya dia tidak menghormati Bapa yang
mengutus-Nya.

24 ‘Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesiapa yangmendengar kata-kata-Ku dan
percaya kepada Dia yang mengutus-Ku akan mendapat hidup yang kekal dan tidak
akan dihukum. Dia telah terlepas daripada kematian danmendapat hidup sebenar.

Dua jenis kebangkitan
25 ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, akan tiba saatnya, malah sudahpun sam-

pai, ketika orang mati mendengar suara Putera Allah, dan orang yang mendengar
suara-Nya akan hidup. 26 Bapa sumber hidup, maka Dia menjadikan Putera-Nya juga
sumber hidup. 27 Bapa telah memberikan kuasa menghakimi kepada Putera-Nya,
kerana Dia itu Putera Insan.

28 ‘Janganlah hairan mendengar hal ini kerana akan sampai saatnya bagi semua
orang mati mendengar suara-Nya. 29 Mereka akan terus bangkit dari kubur. Orang
yang berbuat baik akan bangkit untuk mendapat hidup kekal dan orang yang berbuat
jahat akan bangkit untuk dihukum. 30 Aku tidak dapat melakukan sesuatu pun atas
usaha-Ku sendiri. Aku menghakimi manusia menurut perintah Allah. Penghakiman-
Ku adil, kerana Aku tidak mengikut kehendak-Ku sendiri tetapi kehendak Dia yang
mengutus-Ku.

31 ‘Jika Aku memberi kesaksian tentang diri-Ku sendiri, itu tidaklah wajar diterima
sebagai bukti yang sah. 32Ada lain yang memberi kesaksian tentang diri-Ku, dan Aku
tahu kesaksian yang disampaikan-Nya tentang-Ku itu benar.

Kesaksian Yahya
33 ‘Kamu telah mengutus orang untuk berjumpa dengan Yahya, dan dia telah

memberikan kesaksian yang benar. 34 Sebenarnya Aku tidak memerlukan kesaksian
manusia. Aku menyebutnya supaya kamu percaya dan dapat diselamatkan. 35 Yahya
ibarat pelita yang menyala dan bercahaya. Bagi seketika lamanya, kamu memilih
untukmenikmati cahayanya.

36 ‘Tetapi kesaksian-Ku lebih besar daripada kesaksian Yahya. Aku melakukan apa
yangditugaskanolehBapa-Ku, danhal inimembuktikanbahawaBapa telahmengutus-
Ku. 37 Bapa yang mengutus-Ku dan memberikan kesakian tentang diri-Ku ini belum
pernah kamu dengar suara-Nya atau lihat wajah-Nya. 38Firman Tuhan tidakmenetap
dalam dirimu kerana kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus Bapa.
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Kesaksian Kitab
39 ‘Kamu mengkaji Kitab Suci dengan tekun kerana kamu percaya dalamnya kamu

mendapat hidup kekal. Sebenarnya Kitab Sucimemberikan kesaksian tentang diri-Ku.
40Tetapi kamu tidakmahu datang kepada-Ku untukmendapatkan hidup kekal.

41 ‘Aku tidak mengharapkan pujian daripada manusia. 42 Aku mengenalmu. Aku
tahu kamu sebenarnya tidakmengasihi Allah. 43Aku datang atas namaBapa-Ku, tetapi
kamu tidak menyambut-Ku. Namun, ketika orang lain datang atas namanya sendiri,
kamu menyambutnya. 44 Bagaimana kamu mungkin percaya kepada-Ku, sedangkan
kamu mencari pujian sesama sendiri? Kamu tidak berusaha mendapatkan pujian
daripada Allah Yang Esa.

45 ‘Jangan sangka Aku akan menuduhmu di hadapan Bapa. Musa yang kamu
harapkan itulah yang akan menuduhmu. 46 Sekiranya benar kamu percaya kepada
Musa, tentulah kamu percaya kepada-Ku, kerana Musa telah menulis tentang diri-
Ku. 47 Kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, maka bagaimana kamu
mungkin percaya akan apa yang Kukatakan?’

6
Isamemberi lima ribu orangmakanan

1 Setelah itu Isa pergi ke seberang Laut Galilea yang juga dipanggil Tiberias. 2Ramai
orang mengikut-Nya setelah melihat mukjizat-Nya menyembuhkan orang sakit. 3 Isa
mendaki sebuah bukit lalu duduk di situ bersama para pengikut-Nya. 4 Pada masa itu
perayaan Paska orang Yahudi hampir tiba.

5Apabila Isamemandang sekelilingdanmelihat ramai orangdatangkearah-Nya, Dia
berkata kepada Filipus, ‘Dari manakah dapat kita beli makanan untuk semua mereka
ini?’ 6 (Sebenarnya Isa bertanya itu untukmenduga Filipus sahaja kerana Dia tahu apa
yang akan dilakukan-Nya.)

7 Filipus menjawab, ‘Roti yang berharga dua ratus keping wang perak pun tidak
cukup, meskipun jika dibahagi secebis seorang.’

8Seorang lagi pengikut Isa bernamaAndreas, saudara SimonPetrus, berkata kepada-
Nya, 9 ‘Ada seorang budak di sini yang mempunyai lima buku roti barli dan dua ekor
ikan. Tetapi tidakmungkin akan cukup untuk orang seramai ini!’

10 Isaberkatakepadaparapengikut-Nya, ‘Ajaklahmerekaduduk.’ (Di situadabanyak
rumput.) Mereka itu pun duduk, kira-kira lima ribu orang lelaki semuanya. 11 Isa
mengambil roti itu lalu mengucap syukur kepada Allah. Selepas itu Dia memecah-
mecahkan roti itu antara orang ramai itu. Kemudian Dia membahagi-bahagikan ikan
itu pula. Semuanyamakan sepuas-puasnya.

12Setelahkenyang semuanya, Isaberkatakepadaparapengikut-Nya, ‘Kumpulkanlah
baki makanan, jangan ada yang terbuang.’ 13 Lalu mereka mengumpulkannya dan
mengisi dua belas bakul baki makanan daripada lima buku roti barli yang dimakan
oleh orang ramai itu.

14Apabilamerekamelihatmukjizat yangdilakukanoleh Isa itu,merekapunberkata,
‘Memang Dialah Nabi yang dinanti-nantikan datang ke dunia!’ 15 Isa tahu bahawa
mereka hendak datang dan memaksa-Nya menjadi raja. Oleh itu Dia beredar sekali
lagi ke bukit seorang diri.

Isa berjalan di atas air
16 Setelah senja hari, para pengikut Isa turun ke tasik. 17 Mereka menaiki perahu

menyeberangi tasik itu ke Kapernaum. Hari sudah gelap namun Isa belum pulang
mendapatkan mereka. 18 Ketika itu tasik mulai bergelombang kerana angin bertiup
kencang. 19 Setelah para pengikut Isa berkayuh tiga atau tiga setengah batu, mereka
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terpandangDia berjalandi atas air ke arahperahumereka, lalumerekapunketakutan.
20 Tetapi Isa berkata kepada mereka, ‘Jangan takut, Aku Isa!’ 21Barulah mereka mahu
menyambut-Nya naik ke perahu. Pada saat itu juga tibalah perahu itu ke tempat yang
dituju.

22Pada keesokan harinya, orang ramai yang berada di seberang tasik sedar bahawa
di situhanyaadasebuahperahudan Isa tidakmenaikiperahu itu. Mereka tahubahawa
para pengikut Isa telah bertolakmenaiki perahu itu tanpa-Nya. 23Kemudian, beberapa
buah perahu dari Tiberias berlabuh dekat tempat orang ramai makan roti selepas
Junjungan mengucap syukur. 24Apabila mereka tidak melihat Isa atau para pengikut-
Nya, mereka pun menaiki perahu-perahu itu menuju ke Kapernaum untuk mencari
Isa.

Roti Hidup
25 Ketika mereka bertemu dengan Isa di seberang tasik, mereka bertanya kepada-

Nya, ‘Tuan Guru, bilakah Engkau sampai kemari?’
26 Isa menjawab, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, kamu mencari-Ku bukan

kerana kamu telah melihat tanda-tanda mukjizat, tetapi kerana kamu telah dapat
makan sehingga kenyang. 27 Janganlah berusaha mendapatkan makanan yang boleh
basi. Berusahalah mendapatkan makanan yang dapat bertahan sampai hidup kekal.
Itulahmakanan yang akan diberikan kepada-Mu oleh Putera Insan, kerana Allah Bapa
telahmelantik-Nya.’

28Mereka bertanya kepada-Nya, ‘Apakah yangmesti kami buat untukmelaksanakan
pekerjaan yang dikehendaki Allah?’

29 Isa berkata, ‘Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah iaitu supaya kamu percaya
kepada Dia yang diutus-Nya.’

30 Mereka bertanya kepada-Nya, ‘Apakah tanda ajaib yang dapat Kautunjukkan
supaya kami melihatnya lalu percaya kepada-Mu? Apakah yang dapat Kaulakukan?
31Nenek moyang kami makan manna di gurun, sebagaimana tersurat di dalam Kitab
Suci: “Diamemberikan roti dari syurga untuk dimakan olehmereka.” ’

32 Lalu Isa berkata, ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, bukanlah Musa yang
memberimuroti dari syurga tetapi Bapa-Kuyangmemberimuroti sebenardari syurga.
33Roti yang diberikan oleh Allah ialah Dia yang turun dari syurga danmemberi hidup
kepadamanusia di dunia.’

34Kemudianmereka berkata, ‘Junjungan, berilah kami roti itu selalu.’
35 Isa berkata kepada mereka, ‘Akulah Roti Hidup itu. Sesiapa yang datang kepada-

Ku tidak akan lapar lagi, dan sesiapa yang percaya kepada-Ku tidak akan dahaga lagi.
36 Telah Kukatakan kepadamu, bahawa kamu telah melihat-Ku, namun tidak percaya
kepada-Ku. 37 Semua yang diberikan kepada-Ku oleh Bapa akan datang kepada-Ku.
Aku tidak akan menolak seorang pun yang datang kepada-Ku. 38 Aku turun dari
syurga bukanlah untuk melakukan kehendak-Ku sendiri tetapi kehendak Dia yang
mengutus-Ku. 39 Inilah kehendak Dia yangmengutus-Ku: Daripada semua yang diberi
kepada-Ku, tiada seorang pun yang keciciran tetapi akan Kubangkitkan kesemuanya
pada hari akhir. 40 Demikianlah kehendak Bapa-Ku iaitu setiap orang yang melihat
Putera-Nya dan percaya kepada-Nya akan mendapat hidup yang kekal, dan Aku akan
membangkitkannya pada hari akhir.’

41Orang Yahudi di situ mula merungut sesama sendiri menentang Isa kerana kata-
katanya, ‘Akulah roti yang turun dari syurga.’ 42Mereka berkata, ‘Bukankah Dia Isa,
anak Yusuf, dan ibu bapa-Nya kita kenal? Bagaimana Dia boleh mengaku, “Aku turun
dari syurga”?’
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43Lalu Isaberkatakepadamereka, ‘Janganlahmerungut sesamasendiri. 44Tiada seo-
rangpunyangdapat datangkepada-Kukecuali didorongkanolehBapayangmengutus-
Ku dan Aku akanmembangkitkannya pada hari akhir. 45Ada tersurat di dalam tulisan
para nabi: “Semua manusia akan diajar oleh Allah.” Dengan demikian, seorang yang
mendengar dan belajar daripada Bapa akan datang kepada-Ku.’ 46 Tidak seorang pun
pernah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang daripada Allah telah melihat Bapa.
47 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, orang yang percaya mendapat hidup yang
kekal. 48Akulah roti hidup. 49Nenekmoyangmumakanmannadi gurun, tetapimereka
mati juga. 50 Inilah roti yang turun dari syurga. Orang yang makan roti ini tidak akan
mati. 51 Akulah Roti Hidup yang turun dari syurga. Orang yang makan roti ini akan
hidupkekal. Roti yangakanKuberikanuntukhidupmanusiadi dunia ini adalah tubuh-
Ku.’

52Orang Yahudi yangmendengar kata-kata ini mula bertengkar sesama sendiri
‘Bagaimanakahmungkin orang ini memberikan tubuh-Nya untuk kita makan?’
53 Isa berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, jika kamu

tidakmakan tubuhPutera Insandanminumdarah-Nya, kamu tidakmempunyai hidup
dalam dirimu. 54 Sesiapa yang makan tubuh-Ku dan minum darah-Ku mendapat
hidup yang kekal, maka Aku akan membangkitkannya pada hari akhir. 55 Tubuh-Ku
inilah makanan yang sebenar. Darah-Ku inilah minuman yang sebenar. 56 Apabila
seorang makan tubuh-Ku dan minum darah-Ku, maka dia tetap di dalam-Ku dan Aku
di dalamnya. 57 Seperti Bapa yang hidup mengutus Aku, dan Aku hidup kerana Bapa
hidup. Demikianlah juga, orang yang makan tubuh-Ku akan hidup kerana Aku hidup.
58 Inilah roti yang turun dari syurga, bukan seperti roti yang dimakan oleh nenek
moyangmu, yang kemudiannya mati juga walaupun telah memakannya. Sebaliknya,
sesiapa yang makan roti ini akan hidup kekal.’ 59 Demikianlah kata-kata Isa ketika
mengajar di saumaah di Kapernaum.

Kata-kata untuk pengikut Isa
60 Antara para pengikut yang mendengar kata-kata-Nya itu, ramai yang berkata,

‘Ajaran ini terlalu susah difahami. Siapakah yang dapat menerimanya?’
61 Isa tahu tanpa diberitahu akan rungutan para pengikut-Nya. Lalu Dia

berkata kepada mereka, ‘Adakah perkara ini menyebabkan kamu enggan percaya?’
62Bagaimana nanti kalau kamumelihat Putera Insan naik semula ke tempat asal-Nya?
63Hanya Roh Suci memberi hidup. Tubuh tidak ada faedahnya. Apa yang Kukatakan
kepadamu ini datang daripada Roh Suci dan memberi hidup. 64 Sungguhpun begitu,
sebilangan daripadamu tidak percaya.’ (Isa mengetahui dari mulanya siapa yang
enggan percaya dan siapa yang akan mengkhianati-Nya.) 65 Isa berkata lagi, ‘Maka
itulah sebabnya Aku berkata kepadamu, tiada seorang pun dapat datang kepada-Ku
kecuali dengan keredaan Allah.’

Pengakuan Petrus
66 Selepas itu, ramai pengikut Isa menjauhkan diri dan tidak lagi mengikut-Nya.
67Olehyangdemikian, Isabertanyakepadapengikut-Nyayangduabelas itu, ‘Adakah

kamu juga akanmeninggalkan-Ku?’
68 Simon Petrus berkata kepada Isa, ‘Junjungan, kepada siapa lagi akan kami pergi?

Engkaulah yang memiliki kata-kata hidup yang kekal. 69 Kami percaya sepenuh hati
bahawa Engkaulah Yang Suci daripada Allah.’

70 Isa berkata, ‘Tidakkah kamu dua belas orang ini Kupilih, tetapi seorang dari-
padamu adalah iblis?’ 71Yang dimaksudkan oleh Isa ialah Yudas anak Simon Iskariot.
MeskipunYudas salah seorang pengikut Isa yang dua belas itu, dia akanmengkhianati-
Nya.
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7
Isamengajar di Perayaan Tabernakel

1 Selepas itu, Isa pergi berjalan di Galilea. Dia tidak pergi ke daerah Yudea kerana
orang Yahudi di situ berniat hendakmembunuh-Nya. 2Ketika itu Perayaan Tabernakel
orang Yahudi hampir tiba. 3 Oleh itu, saudara-saudara Isa berkata kepada-Nya,
‘Beredarlahdari sini keYudea, supayapengikut-pengikut-Mudapatmelihatperbuatan-
Mu. 4 Orang tidak menyembunyikan perbuatannya kalau ingin menjadi ternama.
Kerana Kamu sudah melakukan perkara-perkara ini, biarlah diri-Mu dikenal orang di
dunia.’ 5 (Saudara-saudara Isa sendiri tidak percaya kepada-Nya.)

6 Lalu Isa berkata kepada mereka, ‘Saat-Ku belum sampai lagi. Saatmu bila-bila
sahaja. 7 Dunia ini tiada sebab untuk membencimu. Tetapi dunia membenci-Ku,
kerana Aku memberikan kesaksian tentangnya bahawa kerjanya durjana. 8 Pergilah
menyambut perayaan itu. Aku tidak pergi kerana saat-Ku belum sampai sepenuhnya.’
9 Setelah berkata demikian, Isa tetap tinggal di Galilea.

10 Apabila saudara-saudara-Nya telah bertolak untuk menghadiri perayaan itu, Isa
pun pergi juga secara diam-diam. 11Padamasa perayaan itu orang Yahudimencari Isa.
Mereka bertanya, ‘Dimanakah Dia?’

12Orang ramaiberbisik-bisik tentang-Nya. Adayangberkata, ‘Dia seorangyangbaik.’
Ada pula yang berkata, ‘Tidak! Diamembawa ajaran sesat!’ 13Tetapi semuanya tidak

berani bercakap secara terbuka tentang Isa, kerana takut akan orang Yahudi.
Kesaksian Isa tentang diri-Nya

14 Pada pertengahan masa perayaan itu, Isa masuk ke rumah ibadat lalu mengajar.
15 Orang Yahudi tercengang mendengar kata-kata-Nya lalu berkata, ‘Bagaimanakah
orang ini begitu berpengetahuanwalaupun tidak dididik?’

16 Lalu Isa menjawab, ‘Apa Kuajarkan bukanlah ajaran-Ku, tetapi ajaran Dia yang
mengutus-Ku. 17Orang yangmahumelaksanakan kehendak Allah akan tahu sama ada
ajaran ini datang daripada diri-Ku atau daripada Allah. 18 Seseorang yang bercakap
atas namanya sendiri mencari kemuliaan bagi dirinya. Sebaliknya, seseorang yang
mencari kemuliaan bagi Dia yang mengutusnya, adalah jujur dan bersih daripada
sebarang kepalsuan. 19 Tidakkah Musa menyampaikan hukum Taurat kepadamu?
Tetapi tidak seorang pun di antara kamu yang melaksanakan hukum Taurat itu.
Mengapakah kamu hendakmembunuh-Ku?’

20 Orang ramai menjawab, ‘Kamu dirasuk roh iblis! Siapa pula yang hendak
membunuh-Mu?’

21 Isa berkata kepada mereka, ‘Aku melakukan satu mukjizat, lalu kamu semua
berasa takjub. 22Musa telahmemberimuperaturanbersunat. Oleh itu, padahari Sabat
pun kamu hendak menyunatkan anak lelakimu. (Sebenarnya peraturan bersunat
itu bukanlah bermula daripada Musa, tetapi daripada nenek moyangmu sebelum-
nya.) 23 Kiranya seorang anak lelaki boleh disunatkan pada hari Sabat kerana tidak
mahumelanggar hukumMusa,mengapakahkamumarahkepada-Kukeranamenyem-
buhkan seluruh tubuh seseorang pada hari Sabat? 24 Janganlah hakimi seseorang
berdasarkan apa yang dilihat. Hakimilah dengan adil.’

25Sebilangan penduduk Baitulmaqdis berkata, ‘Bukankah orang ini yang dicari oleh
mereka untuk dibunuh?’ 26 Lihatlah, Dia bercakap di hadapan orang ramai, tetapi
mereka diam sahaja. Adakah para pemerintah itu benar-benar tahu bahawa Dia al-
Masih? 27Orang ini, kita tahu tempat asal-Nya.’ Tetapi, apabila al-Masih datang, tiada
siapa yang tahu akan tempat asal-Nya.’

28 Ketika Isa mengajar di rumah ibadat, Dia berseru dengan suara lantang, ‘Kamu
tentu mengenal siapa Aku dan di mana tempat asal-Ku. Aku datang bukanlah dengan
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kehendak-Ku sendiri. Dia yang mengutus-Ku dapat dipercayai, tetapi kamu tidak
mengenal-Nya. 29Akumengenal-NyakeranaDialahyangmengutus-KudanAkudatang
daripada-Nya.’

30Selepas itu,mereka cubamenangkap Isa. Tetapi tiada seorang punmemegang-Nya
keranasaat-Nyabelumsampai. 31Sebilanganbesarorangramai itupercayakepada Isa.
Mereka berkata, ‘Apabila al-Masih datang, adakah dia akan melakukan lebih banyak
mukjizat daripada orang ini?’

32 Apabila bisikan orang ramai didengar oleh orang Farisi, mereka dan para ketua
imam punmenyuruh beberapa orang pengawal rumah ibadat menangkap Isa.

33Namun, Isa berkata, ‘Aku akan bersamamu sebentar sahaja. Selepas itu Aku akan
pulang kepada Dia yang mengutus-Ku. 34 Kamu akan mencari-Ku, tetapi tidak dapat
menemui-Ku, kerana kamu tidak boleh datang ke tempat Aku berada.’

35 Orang Yahudi berkata sesama sendiri, ‘Ke manakah Dia hendak pergi sehingga
kita tidak dapat menemui-Nya? Adakah Dia hendak pergi kepada orang Yahudi
yang tinggal di perantauan di kalangan orang Yunani untuk mengajar orang Yunani?’
36Apakahmaksud kata-kata-Nya, “Kita akanmencari-Nya tetapi tidak dapatmenemui-
Nya kerana kita tidak boleh pergi ke tempat Dia berada”?’

37 Pada hari terakhir perayaan itu, iaitu hari yang terutama, Isa berdiri lalu berkata
dengan suara lantang, ‘Sesiapa yang dahaga, datanglah kepada-Ku untuk minum.’
38 Sebagaimana tersurat di dalam Kitab Suci, “Sesiapa yang percaya kepada-Ku, dalam
hatinya akan terpancar mata air yang memberi hidup.” ’ 39 (Yang dimaksudkan oleh
Isa ialah Roh Suci yang akan diterima kelak oleh orang yang percaya kepada-Nya. Pada
masa itu Roh Suci belum dikurniakan, kerana Isa belum dimuliakan.)

Perbalahan tentang siapa Isa
40Sebilanganorang yangmendengar kata-kata Isa berkata, ‘Sudah tentu orang inilah

Nabi itu!’
41Ada pula yang berkata, ‘Dialah al-Masih yang diutus oleh Allah.’
Sebaliknya, ada yang berkata, ‘Al-Masih yang diutus oleh Allah bukan dari Galilea.

42Menurut Kitab Suci, al-Masih yang diutus Allah itu keturunan Raja Daud dan akan
dilahirkan di kota Baitlahim, tempat asal Raja Daud.’ 43Demikianlahmereka berbalah
lalu berpihak-pihak kerana Isa. 44Beberapa orang inginmenangkap-Nya, namun tiada
siapapunmenyentuh-Nya.

45Kemudianparapengawal rumah ibadatdatangkepadaparaketua imamdanorang
Farisi. Lalu mereka bertanya kepada para pengawal rumah ibadat itu, ‘Mengapakah
kamu tidakmembawa Dia ke sini?’

46Para pengawal itu menjawab, ‘Belum pernah seseorang bercakap seperti-Nya!”
47 Orang Farisi berkata, ‘Adakah kamu disesatkan juga? 48 Adakah mana-mana

pemerintah atau orang Farisi percaya kepada-Nya? 49 Tetapi hanya orang ramai ini
tidakmengenal hukum Taurat – terlaknatlahmereka ini!’

50Nikodemus, seorang Farisi yang pernah pergi menemui Isa, berkata, 51 ‘Bukankah
mengikut hukum Taurat, kita tidak boleh menghukum seseorang tanpa perbicaraan
dan penyiasatan terlebih dahulu?’

52Mereka berkata, ‘Adakah kamu juga berasal dari Galilea? Kajilah, dan kamu akan
tahu tiada nabi yang datang dari Galilea.’

53 Selepas itu semua orang pulang ke rumah.

8
Perempuan yang berzina
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1 Akan tetapi Isa pergi ke Bukit Zaitun. 2 Pada keesokan harinya, pagi-pagi lagi Dia
masuk ke rumah ibadat. Semua orang di situ datang kepada-Nya. Dia duduk lalu men-
gajarmereka. 3GuruTauratdanorangFarisimembawakepada Isa seorangperempuan
yang didapati berzina. Mereka membuat perempuan itu berdiri di hadapan semua
orang di situ. 4 Mereka berkata kepada Isa, ‘Tuan Guru, perempuan ini ditangkap
ketika berzina.’ 5Di dalam hukumTaurat, Musamemberi perintah supaya perempuan
demikian direjam sampai mati. Bagaimanakah pendapat-Mu?’ 6 Mereka bertanya
demikian untukmenduga Isa supayamempunyai alasan untukmenuduh-Nya.
Tetapi Isa tunduk menulis di tanah dengan jari-Nya. 7 Mereka tetap mengulangi

pertanyaan itu. Oleh yang demikian, Isa meluruskan badan-Nya lalu berkata kepada
mereka, ‘Sesiapa di antaramu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama mere-
jam batu kepadanya.’ 8Kemudian Isa tundukmenulis semula di tanah.

9 Setelah mendengar kata-kata Isa, seorang demi seorang, bermula dengan yang
tertua, beredar dari situ. Akhirnya hanya Isa dan perempuan itu yang tinggal. 10 Isa
meluruskan badan-Nya lalu berkata kepada perempuan itu, ‘Di manakah mereka?
Tidak adakah orang yangmengutukmu?’

11Perempuan itumenjawab, ‘Tidak ada, Junjungan.’
Isa berkata, ‘Aku pun tidakmenghukummu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi.’

Isa cahaya dunia
12 Isa berkata lagi kepada mereka, ‘Akulah cahaya dunia. Orang yang mengikut-Ku

tidak akan berjalan dalam kegelapan tetapi akanmempunyai cahaya hidup.’
13 Lalu orang Farisi yang hadir berkata kepada Isa, ‘Kamu memberikan kesaksian

tentang diri-Mu sendiri. Kesaksian-Mu tidak sah.’
14 Isa menjawab, ‘Walaupun Aku memberi kesaksian tentang diri-Ku sendiri,

kesaksian-Ku benar, kerana Aku tahu dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi,
sedangkan kamu tidak tahu dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi. 15 Kamu
menghakimi orang mengikut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi sesiapapun.
16 Tetapi sekiranya Aku menghakimi, penghakiman-Ku adil, kerana Aku tidak meng-
hakimi sendirian. Bapa yang mengutus-Ku menghakimi bersama-sama-Ku. 17 Ada
tersurat di dalam hukum Taurat kamu: Kesaksian dua orang adalah sah. 18 Aku
memberi kesaksian tentang diri-Ku. Bapa yang mengutus-Ku juga memberi kesaksian
tentang diri-Ku.’

19Oleh itu mereka bertanya, ‘Dimanakah Bapa-Mu itu?’
Isa menjawab, ‘Kamu tidak mengenal-Ku atau Bapa-Ku. Kalaulah kamu mengenal-

Ku, tentu kamu mengenal Bapa-Ku juga.’ 20 Isa mengatakan segala ini di perbenda-
haraan ketika mengajar di rumah ibadat. Tetapi tiada seorang pun menangkap-Nya,
kerana saat-Nya belum sampai.

21 Isa berkata lagi kepadamereka, ‘Akuakanpergi dankamuakanmencari-Ku, tetapi
kamu akanmati dalam dosamu. Kamu tidak boleh pergi ke tempat Aku pergi.’

22 Lalu orang Yahudi berkata, ‘Adakah Dia hendak membunuh diri?’ Kerana Dia
berkata, ‘Kamu tidak boleh pergi ke tempat Aku pergi.’

23 Isa berkata, ‘Kamu datang dari bawah; Aku datang dari atas. Kamu berasal dari
dunia; Aku tidak berasal dari dunia. 24 Itulah maka Kukatakan kepadamu, kamu akan
mati dalam dosamu. Memanglah kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak
percaya bahawa Akulah Dia yang Kukatakan.’

25 ‘Siapa Kamu ini?’ tanyamereka.
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Isa menjawab, ‘Akulah Dia yang telah Kukatakan kepadamu dari mula lagi. 26 Ada
banyak lagi yang perlu Kukatakan dan Kuadili tentangmu. Tetapi Dia yang mengutus-
Ku dapat dipercayai. Akumenyampaikan kepada dunia apa yang Kudengar daripada-
Nya.’

27 Mereka tidak faham bahawa selama ini Isa bercakap tentang Bapa. 28 Lalu Isa
berkata kepada mereka, ‘Apabila kamu meninggikan Putera Insan, barulah kamu
tahu bahawa Akulah Dia yang Kukatakan, dan Aku tidak pernah melakukan sesuatu
menurut kehendak-Ku. Aku hanya mengatakan apa yang diajarkan oleh Bapa. 29Dia
yang mengutus-Ku ada di sisi-Ku. Dia tidak pernah membiarkan Aku keseorangan,
keranaAku sentiasamelakukanapayangdiredai-Nya.’ 30Setelahmendengar kata-kata
Isa, ramai orang percaya kepada-Nya.

Kebenaran yangmembebaskanmu
31 Isa berkata kepada orangYahudi yangpercaya kepada-Nya, ‘Kalau kamumengikut

ajaran-Ku, kamupengikut-Kuyang sejati. 32Makakamuakanmengenal kebenarandan
kebenaran akanmembebaskanmu.’

33Mereka berkata, ‘Kami keturunan Ibrahim. Kami belum pernah diperhambakan.
Apakahmaksud kata-kata-Mu, “Kamu akan dibebaskan”?’

34 Isa berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, sesiapa yang
melakukan dosa menjadi hamba kepada dosa. 35 Seorang hamba tidak mempunyai
kedudukan kekal dalam sebuah keluarga, tidak seperti seorang anak yang selama-
lamanya anggota keluarga itu. 36 Dengan demikian, jika Putera membebaskanmu,
kamu akan bebas sepenuhnya. 37 Aku tahu kamu keturunan Ibrahim, tetapi kamu
inginmembunuh-Kukeranakata-kata-Ku tidakmendapat tempatdalamdirimu. 38Aku
menyampaikan apa yang dinyatakan oleh Bapa-Ku. Demikian juga kamu melakukan
apa yang disampaikan oleh bapamu.’

39Merekamenjawab, ‘Bapa kami Ibrahim.’
Tetapi Isa berkata, ‘Sekiranya kamu benar-benar anak Ibrahim, tentu kamu lakukan

apa yang telah dilakukan oleh Ibrahim. 40 Aku hanya memberitahumu apa yang
difirmankan Allah kepada-Ku, tetapi kamu hendak membunuh-Ku. Ini bukanlah
perlakuan Ibrahim! 41Kamumelakukan apa yang dilakukan oleh bapamu.’
Merekamenjawab, ‘Kami bukan anak luar nikah. Bapa kami satu, iaitu Allah.’
42 Isa berkata kepadamereka, ‘KalaulahbenarAllahBapamu, tentukamumengasihi-

Ku, kerana Aku datang daripada-Nya, bukan dengan kehendak-Ku sendiri, tetapi
diutus-Nya. 43 Mengapa kamu tidak mengerti kata-kata-Ku? Kerana kamu enggan
mendengar kata-kata-Ku. 44 Bapamu Iblis dan kamu anak-anaknya. Kamu lebih
cenderung menurut kehendak bapamu. Dari mulanya lagi, Iblis pembunuh. Dia
tidak menyokong kebenaran, kerana dalam dirinya tidak ada kebenaran. Apabila
dia berdusta, dia bercakap dari sifat tabiinya sendiri, kerana dia pendusta dan bapa
segala dusta. 45 Sebaliknya aku menyampaikan kebenaran, maka itulah kamu tidak
mahu percaya kepada-Ku. 46 ‘Siapakah antaramu yang dapat membuktikan Aku
berdosa? Jika Aku berkata benar, mengapa kamu tidak mempercayai-Ku? 47 Orang
yang daripada Allah mendengar firman Allah. Kamu tidak mendengarnya, kerana
kamu bukan daripada Allah.’

48OrangYahudiberkata, ‘Tidakkahbenarkamikatakan, Kamu ini orangSamariadan
dirasuk roh iblis?’

49 Isa menjawab, ‘Aku tidak dirasuk roh iblis. Aku memuliakan Bapa-Ku, tetapi
kamu menghina-Ku. 50 Aku tidak mencari kemuliaan untuk diri-Ku, tetapi Dia yang
mencarinya untuk-Ku, dan Dia akan menghakimi. 51 Sesungguhnya Aku berkata
kepadamu, sesiapa yangmenurut kata-Ku tidak akanmati.’
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52Orang Yahudi berkata kepada-Nya, ‘Sekarang tahulah kami bahawaKamudirasuk
roh iblis! Ibrahim sudah mati, begitu juga nabi-nabi. Tetapi Kamu berkata, “Sesiapa
yang menurut kata-Ku tidak akan mati.” 53 Adakah Kamu lebih besar daripada bapa
kami Ibrahim yang sudah mati? Nabi-nabi juga sudah mati. Kamu sangka Kamu ini
siapa?’

54 Isa menjawab, ‘Sekiranya Aku memuliakan diri-Ku, kemuliaan itu tidak bererti.
Bapa-Ku yang memuliakan Aku. Kamu mengatakan Dia itu Tuhanmu. 55 Namun,
kamu tidak mengenal-Nya, tetapi Aku mengenal-Nya. Sekiranya Kukatakan Aku tidak
mengenal-Nya, jadilah Aku pendusta sepertimu. Aku mengenal-Nya dan taat akan
firman-Nya. 56 Bapamu Ibrahim bersukacita melihat hari-Ku. Dia melihatnya dan
bergembira.’

57 Orang Yahudi berkata kepada-Nya, ‘Usia-Mu belum sampai lima puluh tahun.
Bagaimana Kamumungkin berjumpa dengan Ibrahim?’

58 Isa berkata kepada mereka, ‘Apa yang Kukatakan ini benar, sebelum Ibrahim
dilahirkan Aku sudah ada.’ 59 Setelah itu mereka memungut batu untuk merejam Isa,
tetapi Isa menyembunyikan diri-Nya lalu meninggalkan rumah ibadat.

9
Penyembuhan seorang lelaki yang buta sejak lahir

1 Ketika Isa sedang lalu di suatu tempat, Dia terpandang seorang lelaki yang buta
sejak lahir. 2 Para pengikut-Nya bertanya, ‘Tuan Guru, siapakah yang berdosa, orang
itu atau ibu bapanya, maka dia dilahirkan buta?’

3 Isa menjawab, ‘Bukan dia dan bukan juga ibu bapanya. Dia begitu supaya kuasa
Allahdapat dinyatakanmelaluinya. 4Selagi siang, kitamestimelakukan tugasDia yang
telah mengutus-Ku. Malam akan tiba apabila seorang tidak dapat melakukan apa-apa
lagi. 5 Selama Aku di dunia, Akulah cahaya dunia.’

6 Selepas itu, Isa berludah ke tanah untuk membuat tanah liat lalu menyapukannya
pada mata orang itu. 7 Isa berkata kepadanya, ‘Pergilah basuh mukamu di Kolam
Siloam’ (Siloam bererti ‘diutus’ dalam bahasa Ibrani). Orang itu pun pergi membasuh
muka. Apabila dia kembali, dia sudah dapat melihat.

8 Jiran tetangga dan semua orang yang tahu dia buta bertanya, ‘Bukankah orang ini
yang selalu duduk meminta sedekah?’ 9Ada yang berkata, ‘Ya, dialah.’ Ada pula yang
berkata, ‘Bukan, hanya serupa dengannya.’
Tetapi orang itu sendiri mengaku, ‘Akulah orang itu.’
10Mereka bertanya kepadanya, ‘Bagaimanakah sekarang kamu dapat melihat?’
11 Dia menjawab, ‘Orang yang bernama Isa telah membuat secebis tanah liat,

disapukan-Nya ke mataku lalu berkata, “Pergilah basuh mukamu di Kolam Siloam.”
Sebaik-baik sahaja akumembasuhmuka di kolam itu, aku pun dapat melihat.’

12Mereka bertanya, ‘Dimanakah orang itu?’
Diamenjawab, ‘Aku tidak tahu.’
Perselisihan pendapat tentang Isa

13 Orang yang dahulunya buta itu dibawa mereka kepada orang Farisi. 14 Isa telah
membuat tanah liat dan menyembuhkan mata orang itu pada hari Sabat. 15 Orang
Farisi menanya orang itu bagaimana dia dapat melihat. Jawabnya, ‘Dia menyapukan
tanah liat pada mataku, lalu aku membasuh muka, dan kemudian aku dapat melihat.’
16SebilanganorangFarisi ituberkata, ‘DiabukandaripadaAllah, keranaDiamelanggar
peraturan hari Sabat.’ Tetapi ada pula yang berkata, ‘Kalau Dia orang berdosa,
bagaimana Dia dapat melakukan mukjizat begini?’ Dengan demikian timbullah
perselisihan pendapat di kalanganmereka.
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17Orang Farisi bertanya lagi kepada orang yang dahulunya buta itu, ‘Kamu berkata
Dia menyembuhkanmatamu. Bagaimana pendapatmu tentang Dia?’
Orang itu menjawab, ‘Dia seorang nabi.’
18 Orang Yahudi enggan percaya bahawa orang itu dahulu buta matanya. Oleh itu

mereka memanggil ibu bapanya. 19Mereka bertanya, ‘Benarkah dia anak kamu yang
buta sejak lahir? Bagaimana pula dia boleh celik?’

20 Ibu bapa orang itu menjawab, ‘Ya, benar dia anak kami yang buta sejak lahir.
21 Tetapi kami tidak tahu bagaimana dia dapat melihat sekarang dan siapa yang
menyembuhkan matanya. Dia sudah dewasa, tanyalah dia. Dia dapat menjawab
sendiri.’ 22 Ibu bapa orang itu berkata demikian kerana takut akan orang Yahudi itu
yang telahbersetujubahawa sesiapa yangmengakui Isa itu al-Masih akandisingkirkan
dari saumaah. 23Maka itulah ibu bapanya berkata, ‘Dia sudah dewasa, tanyalah dia.’

24 Mereka pun memanggil orang itu lagi dan berkata, ‘Akuilah kemuliaan Allah!
Kamu tahu Dia itu orang berdosa.’

25 Dia menjawab, ‘Sama ada Dia orang berdosa atau tidak, aku tidak tahu. Yang
kutahu, dulu aku buta, sekarang aku dapat melihat.’

26Mereka bertanya lagi, ‘Apa yang dibuat-Nya kepadamu? Bagaimana Dia mence-
likkanmatamu?’

27 Dia menjawab, ‘Aku telah pun memberitahumu, tetapi kamu tidak menden-
gar. Mengapakah kamu hendak mendengarnya lagi? Adakah kamu ingin menjadi
pengikut-Nya juga?’

28Mereka mencacinya dan berkata, ‘Kamulah pengikut-Nya. Kami pengikut Musa.
29Kami tahuAllah berfirman kepadaMusa. Orang itu, tiada siapa yang tahu darimana
Dia datang.’

30 ‘Hairan sekali,’ kata orang yang dahulunya buta itu. ‘Kamu tidak tahu dari
mana Dia datang, tetapi Dia telah mencelikkan mataku! 31 Kita tahu bahawa Allah
tidak mendengar permintaan orang berdosa. Tetapi jika seseorang takut akan Allah
dan melakukan kehendak-Nya, Allah akan mendengar permintaan-Nya. 32 Sejak
permulaan dunia, belum pernah kedengaran kisah orang yang dapat mencelikkan
mata orang yang buta sejak lahir. 33 Jika orang itu bukandaripadaAllah, tidaklah dapat
Dia melakukannya.’

34Mereka berkata kepadanya, ‘Kamu orang berdosa sejak lahir. Kamu hendak cuba
mengajar kami?’ Mereka punmenghalaunya keluar.

Kebutaan rohani
35 Isa mendengar bahawa mereka telah menghalaunya keluar, dan selepas mene-

muinya, Dia bertanya, ‘Adakah kamu percaya kepada Putera Insan?
36Orang itumenjawab, ‘SiapakahDia, Junjungan? Katakanlahkepadaku, supaya aku

dapat percaya kepada-Nya.’
37 Isa berkata, ‘Kamu sudahpun melihat-Nya. Dialah yang sedang bercakap den-

ganmu sekarang.’
38Orang itu berkata, ‘Ya Junjungan, aku percaya.’ Dia pun sujud kepada Isa.
39 Isa berkata, ‘Aku datang ke dunia ini untuk menghakimi manusia; supaya orang

buta dapat melihat, manakala orang yang dapat melihat pula buta.’
40Ketika orang Farisi di situmendengar kata-kata Isa, mereka bertanya kepada-Nya,

‘Adakah Kaumaksudkan kami juga buta?’
41 Isa menjawab, ‘Kalaulah kamu buta, tidaklah kamu berdosa. Tetapi kamu berkata

kamu dapat melihat, maka kamu tetap berdosa.’

10
Ibarat tentang seorang gembala yang baik



Yahya 10:1 146 Yahya 10:30

1 ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, jika seseorang memasuki kandang domba
dengan cara lain, bukan melalui pintu, orang itu pencuri dan perompak. 2 Orang
yang masuk melalui pintu ialah gembala domba. 3 Penjaga kandang membuka pintu
untuknya, dan kawanan domba itumendengar suaranya. Dia memanggil nama setiap
dombanya. Gembala itu pun memimpin domba-domba itu keluar. 4 Setelah semua
domba keluar, gembala itu berjalan di hadapan dan domba-domba mengikutnya
kerana mengenal suaranya. 5 Kawanan domba itu tidak akan mengikut orang lain,
malah akan lari daripadanya, kerana tidak mengenal suaranya.’ 6 Isa bercerita secara
kiasan, tetapi mereka tidak faham akanmaksud-Nya.

7Oleh yang demikian, Isa berkata, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, Akulah
pintu bagi kawanan domba itu. 8 Orang yang datang sebelumku adalah pencuri dan
perompak, tetapi kawanan domba tidak mengikut suara mereka. 9 Akulah pintu.
Sesiapa yang masuk melalui-Ku akan diselamatkan. Dia boleh keluar masuk, dan dia
akan dapat mencari padang rumput. 10 Pencuri datang untuk mencuri, membunuh
dan membinasakan. Tetapi Aku datang supaya manusia mempunyai hidup yang
berlimpah-limpah.

11 ‘Akulah gembala yang baik, yang mengorbankan nyawa untuk kawanan dom-
banya. 12 Orang upahan yang bukan gembala atau pemilik kawanan domba itu
akan lari apabila melihat serigala datang. Maka serigala menerkam domba itu dan
menyebabkannya lari bertempiaran. 13 Orang upahan itu lari kerana dia bekerja
semata-mata untukmendapat upah. Dia tidak peduli akan kawanan domba itu.

14 ‘Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-
Ku mengenal-Ku, 15 sebagaimana Bapa mengenal-Ku, dan Aku mengenal-Nya. Aku
mengorbankan nyawa-Ku untuk domba-domba-Ku. 16 Ada domba-domba lain diluar
kawanan ini yang Kumiliki. Mereka juga mesti Kupimpin, danmereka akanmengikut
suara-Ku. Kesemuanya akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. 17 Bapa
mengasihi-KukeranaAku sanggupmenyerahkannyawa-Kuagar dapatmengambilnya
semula nanti. 18 Sesiapapun tidak dapat meragut nyawa-Ku. Aku menyerahkannya
dengan rela. Aku berkuasa menyerahkan nyawa-Ku dan berkuasa mengambilnya
semula. Inilah tugas yang Kuterima daripada Bapa-Ku.’

19 Setelah mendengar kata-kata Isa, orang Yahudi berselisih pendapat lagi.
20 Sebilangan besar berkata, ‘Dia dirasuk roh iblis! Dia tidak siuman! Mengapa kamu
mendengar katanya?’

21Namun, ada yang berkata, ‘Orang yang dirasuk roh iblis tidak akandapat bercakap
begini. Dan bagaimanakah roh iblis dapat mencelikkan orang buta?’

Isa ditolak orang Israel
22 Di Baitulmaqdis, Perayaan Pentahbisan sedang disambut. 23 Ketika itu musim

sejuk, dan Isa sedang berjalan di serambi Sulaiman di dalam rumah ibadat. 24Orang
Yahudi pun berkumpul di sekeliling-Nya lalu berkata, ‘Sampai bilakah Engkau mem-
biarkan kami bertanya-tanya? Katakanlah dengan jelas: Adakah Engkau ini al-Masih?’

25 Isa menjawab, ‘Aku sudahpun mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak
mahu percaya. Segala yang Kulakukan dengan kuasa Bapa-Ku memberi kesak-
sian tentang diri-Ku. 26 Kamu tidak percaya kerana kamu bukan kawanan domba-
Ku. 27 Domba-domba-Ku mendengar suara-Ku. Aku mengenal mereka dan mereka
mengikut-Ku. 28 Aku memberi mereka hidup yang kekal. Mereka tidak akan binasa.
Tiada siapa dapat merampas mereka daripada tangan-Ku. 29Bapa-Ku yang mengurni-
akan mereka kepada-Ku lebih besar daripada siapapun. Tiada siapa dapat merampas
mereka daripada Bapa. 30Bapa dan Aku adalah satu.’
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31Selepas ituorangYahudi yanghadirpunmemungutbatu sekali lagi untukmerejam
Isa. 32 Tetapi Isa berkata kepada mereka, ‘Aku telah banyak melakukan perbuatan
baik yang diserahkan Bapa kepada-Ku. Perbuatan manakah yang mendorong kamu
merejam-Ku?’

33 Orang Yahudi itu menjawab, ‘Kami hendak merejam Kamu bukan kerana
perbuatan-Mu yang baik, tetapi kerana Kamu mengkufuri Allah. Kamu hanyalah
seorangmanusia, tetapi Kamumenganggap diri-Mu Allah!’

34 Isa berkata kepada mereka, ‘Tidakkah tersurat di dalam hukum Taurat kamu:
Allah berfirman, “Kamu ilahi”? 35 Jika Allah menyebut orang sebagai “ilahi” kerana
firman Allah ditujukan kepada mereka, (apa yang tersurat di dalam kitab itu tidak
dapat dibatalkan) 36 bagaimana dengan Dia yang telah disucikan dan diutus ke dunia
oleh Bapa? Wajarkah kamu katakan Aku mengkufuri Allah kerana Aku berkata, “Aku
Putera Allah”? 37 Andainya Aku tidak melakukan kehendak Bapa, janganlah percaya
kepada-Ku. 38Tetapi jika Akumelakukannya, percayalah kepada apa yang Kulakukan,
kalaupun kamu tidak percaya kepada-Ku. Dengan demikian akan fahamlah kamu ba-
hawa Bapa di dalamAku dan Aku di dalam Bapa.’ 39Merekamencuba lagi menangkap
Isa, tetapi Isa dapat melepaskan diri dari tanganmereka.

40 Isa kembali ke seberang Sungai Yordan lalu tinggal di tempat Yahya mengimad-
kan orang dahulu. 41 Ramai orang datang kepada Isa. Mereka berkata, ‘Yahya
tidak melakukan mukjizat, namun kata-katanya tentang orang ini semuanya benar.’
42Ramai orang di kawasan itu percaya kepada Isa.

11
Kematian dan kebangkitan Lazarus

1 Pada suatu ketika, seorang lelaki bernama Lazarus jatuh sakit. Dia tinggal di
Baitani bersama dua orang saudara perempuannya bernama Maryam dan Marta.
2Maryamlah, yang saudaranya Lazarus sedang sakit, merupakan seorang perempuan
yang dahulu pernah menuangkan minyak wangi ke kaki Junjungan dan menyapunya
dengan rambutnya. 3Kedua-dua beradik perempuan itumengirim khabar kepada Isa,
‘Junjungan, dia yang Kaukasihi itu sakit.’

4 Apabila menerima berita itu, Isa berkata, ‘Sakit Lazarus tidak akan membawa
maut. Hal ini berlaku untuk memuliakan Allah. Disebabkan kejadian ini Putera Allah
akan dimuliakan.’ 5 Isa mengasihi Marta, Maryam dan Lazarus. 6 Tetapi apabila Dia
mendapat berita Lazarus sakit, Dia sengaja tinggal di tempat itu dua hari lagi.

7Kemudian Dia berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Marilah kita pulang ke Yudea.’
8Para pengikut-Nyamenjawab, ‘TuanGuru, bukankah orang Yahudi di situ baru saja

hendakmerejam-Mu? Sekarang Engkau hendak pulang ke situ?’
9 Isa berkata, ‘Bukankah waktu siang dua belas jam lamanya? Orang yang berjalan

pada waktu siang tidak akan tersandung kakinya, kerana masih ada cahaya di dunia
ini. 10 Tetapi jika dia berjalan pada waktu malam, kakinya akan tersandung kerana
sudah tiada cahaya lagi.’

11 Kemudian Isa menambah, ‘Sahabat kita Lazarus sedang tidur. Aku akan pergi
membangunkannya.’

12Para pengikut Isa berkata, ‘Junjungan, sekiranya Lazarus tidur, dia akan sembuh.’
13 Yang dimaksudkan oleh Isa ialah Lazarus sudah meninggal dunia, tetapi para
pengikut-Nyamengambil erti tidur yang biasa.

14 Oleh itu, Isa berkata kepada mereka dengan jelas, ‘Lazarus sudah meninggal.
15Tetapi, untuk kebaikanmu, Aku bersyukur Aku tidak bersamanya ketika itu. Dengan
demikian kamu akan percaya kepada-Ku. Marilah kita pergi kepadanya.’
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16 Tomas yang disebut Didimus berkata kepada pengikut Isa yang lain. ‘Ya, marilah
kita pergi juga supaya kita mati bersama-Nya!’

17 Ketika Isa sampai, Dia mendapati Lazarus sudah empat hari di dalam makam.
18 Baitani terletak kira-kira dua batu daripada Baitulmaqdis. 19 Oleh itu ramai orang
Yahudi datangmelawat Maryam danMarta untukmelipurkan hati mereka yang duka
kerana kematian Lazarus. 20 Apabila Marta mendengar Isa datang, dia terus pergi
untukmenyambut-Nya, manakala Maryam tinggal di rumah.

21 Marta berkata kepada Isa, ‘Ya Junjungan, kalaulah Junjungan ada di sini pada
waktu itu, tentu saudaraku masih hidup! 22 Aku tahu, sekarang pun apa saja per-
mintaan Junjungan akan dikabulkan Allah.’

23 Isa berkata kepadaMarta, ‘Saudaramu akan hidup kembali.’
24Marta menjawab, ‘Aku tahu Lazarus akan hidup kembali pada hari akhir.’
25 Isa berkata kepada Marta, ‘Akulah kebangkitan dan hidup. Sesiapa yang percaya

kepada-Kuakanhidup,meskipundia sudahmati. 26Oranghidupyangpercaya kepada-
Ku tidak akanmati selama-lamanya. Percayakah kamu?’

27Marta menjawab, ‘Ya Junjungan, aku percaya bahawa Junjungan adalah al-Masih,
Putera Allah, yang diutus oleh Allah, dan yang akan datang ke dunia ini.’

28 Setelah itu, Marta pergi memanggil saudaranya Maryam dan berbisik kepadanya,
‘Guru ada di sini. Dia memanggilmu.’ 29Maryam pun segera bangun lalu pergi untuk
berjumpa Isa. 30 (Pada waktu itu Isa belum sampai di kampung mereka. Dia masih di
tempat Marta menyambut-Nya.) 31Apabila orang Yahudi yang ada di rumah Maryam
untuk melipurkan hatinya itu melihat dia segera bangun lalu keluar, mereka pun
mengikutnya keranamenyangka dia hendak kemakam Lazarus untukmenangisinya.

32 Setelah Maryam melihat Isa, dia berlutut di kaki-Nya lalu berkata, ‘Junjungan,
kalaulah Engkau ada di sini pada waktu itu, tentu saudarakumasih hidup!’

33 Ketika melihat Maryam menangis dan semua orang Yahudi yang bersamanya,
turut mengalirkan air mata, Isa sungguh hiba dan terharu. 34 Dia bertanya kepada
mereka, ‘Dimanakah kamu letakkan dia?’
Merekamenjawab, ‘Marilah lihat, Ya Junjungan.’
35 Isa menangis.
36 Semua orang Yahudi yang hadir berkata, ‘Lihatlah! Dia sungguh kasih akan

Lazarus.’
37Namun, ada yang berkata, ‘Dia dapatmencelikkan orang buta. TidakkahDia dapat

mengelakkan kematian Lazarus?’
38 Isa yang masih terharu pergi ke makam Lazarus, iaitu sebuah gua yang ditutup

dengan batu besar. 39 Isa berkata, ‘Alihkan batu itu.’
TetapiMarta berkata, ‘Junjungan, sudah empat hari dia dimakamkan, tentu berbau.’
40 Isa berkata kepada Marta, ‘Bukankah sudah Kukatakan kepadamu, kalau kamu

percaya, kamu dapat melihat kemuliaan Allah?’
41Merekamengalihkanbatu itu. Isamenengadahke langit laluberkata, ‘YaBapa,Aku

bersyukur kepada-Mu kerana Engkaumendengar permintaan-Ku. 42Aku tahu Engkau
memang sentiasa mendengar permintaan-Ku. Aku menyebutnya untuk kebaikan
semua orang di sini, supayamereka percaya Engkaumengutus-Ku.’

43 Selepas itu, Isa berseru lantang, ‘Lazarus, keluar!’ 44 Lazarus pun keluar. Tangan
dan kakinyamasih berbalut kain kafan, mukanyamasih dilitupi kain penutupmuka.
Isa berkata kepada orang ramai di situ, ‘Lucutkan kain kafannya dan lepaskan dia.’
45 Sebilangan besar orang yang datang melawat Maryam dan melihat apa yang di-

lakukan oleh Isa terus percaya kepada-Nya. 46Namun, ada yang pulang mendapatkan
orang Farisi danmelaporkan hal itu.

Pakatan untukmembunuh Isa
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47Oleh yang demikian, orang Farisi dan ketua imammengadakan mesyuarat Majlis
Agama.
Mereka berkata, ‘Apakah yang patut kita buat? Lihatlah, orang itu banyak

melakukan mukjizat! 48 Jika kita biarkan Dia terus melakukannya, semua orang akan
percaya kepada-Nya. Nanti orang Rom akan datang memusnahkan kedudukan dan
bangsa kita!’

49 Salah seorang daripada mereka bernama Kayafas, seorang imam besar pada
tahun itu, berkata pula, ‘Kamu semua tidak tahu suatu apapun. 50Kamu tidak faham
bahawa lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita
dimusnahkan?’

51 Kayafas bukanlah melahirkan pendapatnya sendiri. Sebagai imam besar tahun
itu, dia bernubuat bahawa Isa akanmati untuk bangsa Yahudi. 52 Sebenarnya Isa mati
bukan untuk bangsa Yahudi sahaja, tetapi untukmenyatukan seluruh anak Allah yang
berselerak di merata-rata tempat. 53 Sejak hari itu, orang Yahudi berpakat hendak
membunuh Isa.

54 Isa tidak lagi pergi ke sanakemari secara terbukadi antara orangYahudi. Dia pergi
ke bandar bernama Efraim dekat gurun, danmenetap di sana bersama para pengikut-
Nya.

55 Menjelang perayaan Paska, ramai orang Yahudi dari kampung pergi ke Baitul-
maqdis untuk menjalani upacara bersuci sebelum perayaan itu. 56 Mereka mencari
Isa. Ketika di rumah ibadat, mereka bertanya sesama sendiri, ‘Bagaimana fikiranmu?
Datangkah Dia ke perayaan ini?’ 57Ketua imam dan orang Farisi telah mengeluarkan
perintah bahawa sesiapa yang tahu di mana Isa berada mesti melaporkannya supaya
Dia dapat ditangkap.

12
Isa diurapi

1 Enam hari sebelum perayaan Paska, Isa pergi ke Baitani, tempat tinggal Lazarus
yang telah dibangkitkan-Nya daripada kematian. 2 Di situ Dia diperjamu. Marta
menghidangkanmakanan, dan Lazarus serta tetamu lain bertelekan di meja bersama
Isa. 3 Kemudian Maria membawa sepaun minyak narwastu murni yang mahal, dan
menuangkannya ke kaki Isa, lalu menyapu kaki Isa dengan rambutnya. Semerbaklah
keharumanminyak itu di seluruh rumah.

4 Yudas Iskariot, salah seorang pengikut Isa yang mengkhianati-Nya kelak berkata,
5 ‘Mengapakah minyak wangi ini tidak dijual dengan harga tiga ratus keping wang
perak, supaya wangnya dapat disedekahkan kepada orang miskin?’ 6 Yudas berkata
demikian bukanlah kerana dia prihatin terhadap orangmiskin, tetapi kerana dia yang
diamanahkanmenyimpanwang bagimereka seringmencuri sedikit untuk keperluan-
nya.

7 Isa berkata, ‘Jangan bantah perbuatan perempuan ini. Apa yang dilakukannya
dimaksudkan untuk hari penguburan-Ku. 8 Orang miskin sentiasa ada di sekitarmu,
tetapi Aku tidaklah sentiasa bersamamu.’

9Apabila orangYahudimendengar Isa adadiBaitani, ramai yangke situbukanhanya
untuk melihat-Nya tetapi juga Lazarus yang telah dibangkitkan-Nya daripada kema-
tian. 10 Ketua imam merancang hendak membunuh Lazarus juga. 11 Ini disebabkan
ramai orang Yahudi telah berpaling daripadamereka dan percaya kepada Isa.

Isamemasuki Baitulmaqdis
12 Pada keesokan harinya, orang ramai yang datang menyambut perayaan Paska

mendengar bahawa Isa sedangdalamperjalanankeBaitulmaqdis. 13Merekamengam-
bil dahan-dahan pohon palma lalu pergi mengalu-alukan Isa sambil berseru,
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‘Hosana!’
‘Diberkatilah Dia yang datang
dengan nama Tuhan, Raja Israel!’
14 Isa mendapatkan seekor keldai muda lalu menunggangnya. Maka berlakulah apa
yang tersurat di dalam Kitab Suci,

15 ‘Janganlah takut. Wahai puteri Sion;
lihatlah Rajamu datang
menunggang seekor keldai muda!’

16 Sewaktu itu para pengikut Isa tidak memahami erti segala ini. Setelah Isa
dimuliakan melalui kematian dan kebangkitan-Nya, barulah mereka sedar bahawa
segala yang dilakukan oleh orang ramai terhadap-Nya telah tersurat di dalam Kitab
Suci.

17 Orang yang mendengar Isa memanggil Lazarus keluar dari makam dan melihat
Diamembangkitkannyadaripada kematian terusmemberi kesaksian tentang kejadian
itu. 18Dengan demikian, ramai orang datang berjumpa Isa keranamendengar tentang
mukjizat-Nya itu. 19Orang Farisi berkata sesama sendiri, ‘Lihatlah, sia-sia segala usaha
kita. Seluruh dunia telahmengikut-Nya.’

Isamemberitahu tentang kewafatan-Nya
20 Di antara orang ramai yang pergi ke Baitulmaqdis untuk beribadat pada waktu

perayaan itu ada sebilangan orang Yunani. 21 Mereka mendapatkan Filipus, yang
berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata, ‘Tuan, kami ingin bertemu dengan Isa.’
22Filipus punmemberitahu Andreas lalu mereka berdua pergi menyampaikan hal itu
kepada Isa.

23 Isa berkata kepada mereka, ‘Sudah sampai masanya Putera Insan dimuliakan.
24 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Jika benih gandum tidak jatuh di tanah lalu
mati, benih gandum itu hanyalah benih. Tetapi sekiranya benih itu mati, benih itu
akan banyakmenghasilkan buah. 25Orang yang sayangkanhidupnya akan kehilangan
hidup itu. Tetapi orang yang tidak sayangkan hidupnya di dunia ini akan mendapat
hidup yang kekal. 26 Sesiapa yang ingin mengabdi kepada-Ku mesti mengikut-Ku, dan
di mana Aku berada, di situlah juga abdi-Ku. Orang yang mengabdi kepada-Ku akan
dihormati oleh Bapa.

27 ‘Hati-Ku resah. Apa yang akan Kukatakan? Patutkah Aku berkata, “Bapa, jauhkan-
lah aku daripada saat penderitaan ini?” Namun, sebab itulah Aku datang menghadap
saat ini. 28Bapa, tunjukkanlah kemuliaan-Mu!’
Ketika itu kedengaran suara dari langit berkata, ‘Aku sudah menunjukkan

kemuliaan-Ku dan Aku akan menunjukkannya lagi.’ 29 Antara orang ramai yang
mendengar suara itu, ada yang berkata, ‘Guruh.’ Tetapi ada pula yang berkata, ‘Bukan.
Malaikat bercakap kepada-Nya.’

30 Isa berkata kepada mereka, ‘Suara itu kedengaran bukan demi kepentingan-Ku
tetapi demi kepentinganmu. 31 Sudah sampailah masanya dunia ini dihakimi. Kini
pemerintah dunia ini akan digulingkan. 32 Apabila Aku diangkat tinggi di atas bumi,
Aku akan menarik semua manusia kepada-Ku.’ 33 Kata-kata Isa ini membayangkan
cara kematian-Nya kelak.

34 Orang ramai berkata kepada Isa, ‘Di dalam hukum Taurat ada tersurat bahawa
al-Masih yang diutus Allah akan hidup selama-lamanya. Bagaimana kamu pula
mengatakan bahawa Putera Insan akan diangkat tinggi di atas bumi? Siapakah Putera
Insan itu?’
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35 Isa menjawab, ‘Cahaya itu akan menyertaimu sebentar sahaja lagi. Teruslah
berjalan selagi ada cahaya itu sebelum kegelapan menyelubungimu. Seseorang yang
berjalan dalam kegelapan tidak tahu kemana arah tujuannya. 36 Selagi ada cahaya itu
menyertaimu, percayalah kepadanya, supaya kamumenjadi anak-anak cahaya.’ Sete-
lah berkata-kata demikian, Isa meninggalkan tempat itu lalu bersembunyi daripada
mereka.

37Mereka tetap tidak percaya kepada-Nyawalaupun telah banyakmelihatmukjizat-
Nya. 38Dengan demikian berlakulah nubuat Nabi Yasyaya:

‘Ya Tuhan, siapakah yang percaya akan perkhabaran kami?
Kepada siapakah tangan Tuhan ditunjukkan?’

39 Itulahmakamereka tidak percaya, sebagaimana kata Yasyaya lagi:

40 ‘Dia telahmembutakanmatamereka
danmenjadikanmereka keras hati,

supayamatamereka tidak dapat melihat,
dan hati mereka tidak dapat mengerti,
lalu mereka tidak berpaling kepada-Ku
untuk Kusembuhkan.’

41 Yasyaya berkata demikian kerana dia telah melihat kemuliaan-Nya serta berkata-
kata tentang-Nya.

42 Sebenarnya banyak juga pemerintah yang percaya kepada Isa. Namun, dise-
babkan orang Farisi itu, mereka tidak berani mengakui-Nya secara terbuka kerana
takut disingkirkan daripada saumaah. 43 Mereka lebih mencintai pujian manusia
daripada pujian Allah.

44 Isa berseru, ‘Sesiapa yang percaya kepada-Ku, juga percaya kepada Dia yang
mengutus-Ku. 45 Sesiapa yang melihat-Ku, juga melihat Dia yang mengutus-Ku. 46Aku
datang ke dunia ini sebagai cahaya, supaya manusia yang percaya kepada-Ku tidak
akan terus tinggal dalam kegelapan.

47 ‘Sekiranya seseorang mendengar kata-kata-Ku tetapi tidak mematuhinya, Aku
tidak akan menghukumnya. Aku datang bukan untuk menghukum dunia ini tetapi
untuk menyelamatkannya. 48 Ada hakim bagi sesiapa yang tidak menerima-Ku dan
kata-kata-Ku. Kata-kata yang Kusampaikan itulah yang akan menghakiminya pada
hari akhir. 49 Aku bercakap bukan mengikut kehendak-Ku sendiri. Bapa yang
mengutus-Kumemerintahkan Aku tentang apa yang harus Kukatakan dan bagaimana
menyampaikannya. 50Aku tahubahawaperintah-Nya itumembawahidupkekal. Oleh
itu apa yang Kukatakan, Kusampaikan sebagaimana disuruh oleh Bapa-Ku.’

13
Isamembasuh kaki pengikut-pengikut-Nya

1SebelumperayaanPaska, Isa tahubahawa telah sampaimasanyaDiameninggalkan
dunia ini dan pulang kepada Bapa. Setelah mengasihi sekalian orang yang menjadi
milik-Nya di dunia ini, Isa mengasihi mereka hingga ke saat akhir.

2 Semasa Isa dan pengikut-pengikut-Nya sedang makan malam, Iblis sudahpun
menimbulkan niat di hati Yudas anak Simon Iskariot untuk mengkhianati Isa. 3 Isa
tahu bahawaBapa telahmenyerahkan segala perkara kepada-Nya; bahawaDia datang
daripada Allah dan akan pulang kepada-Nya. 4 Dengan demikian, Isa berdiri lalu
melucutkan jubah-Nya dan mengikat sehelai tuala di pinggang-Nya. 5 Kemudian Dia
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menuang air ke dalam sebuah besen lalu membasuh kaki para pengikut-Nya dan
mengeringkannya dengan tuala di pinggang-Nya.

6 Ketika Dia sampai kepada Simon Petrus, bertanyalah Simon kepada-Nya, ‘Junjun-
gan, wajarkah Junjunganmembasuh kakiku?’

7 Isa menjawab, ‘Sekarang kamu tidak mengerti perbuatan-Ku ini tetapi pada kemu-
dian hari kamu akanmengerti.’

8 Petrus berkata kepada Isa, ‘Tidak! Junjungan sekali-kali tidak boleh membasuh
kakiku!’
Namun, Isa menjawab, ‘Jika Aku tidak membasuhmu, kamu tidaklah lagi mempun-

yai bahagian dalam apa yang Kulakukan.’
9 Simon Petrus berkata, ‘Junjungan, kalau begitu janganlah basuh kakiku sahaja,

basuhlah tangan dan kepalaku juga!’
10 Isa berkata kepadanya, ‘Orang yang sudah mandi telah bersih seluruh tubuhnya,

cuma kakinya yang perlu dibasuh. Kamu memang bersih tetapi bukan semua kamu.’
11 (Isa tahu siapa yang akan mengkhianati-Nya. Itulah sebabnya Dia berkata, ‘Bukan
semua yang bersih.’)

12 Setelah membasuh kaki para pengikut-Nya, Isa memakai semula jubah-Nya lalu
bertelekan dimeja dan berkata kepadamereka, ‘Fahamkah kamu apa yang Kulakukan
untukmu? 13 Kamu memanggil-Ku Guru dan Junjungan. Tepatlah panggilanmu itu,
kerana Akumemang Guru dan Junjungan. 14 Jika Aku sebagai Junjungan dan Gurumu
sanggup membasuh kaki kamu, maka haruslah kamu saling membasuh kaki sesama
sendiri. 15 Aku telah memberi teladan kepada kamu semua. Lakukanlah apa yang
telah Kulakukan untukmu. 16 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, seorang hamba
tidakmungkin lebihbesar daripada tuannya. Begitu jugalah, seorang yangdiutus tidak
mungkin lebih besar daripada orang yang mengutusnya. 17 Sekiranya kamumengerti
hal ini danmelakukannya, diberkatilah kamu.

18 ‘Apa yang Kukatakan itu bukanlah tentang kesemua kamu. Aku mengenal setiap
orang yang telah Kupilih. Tetapi apa yang tersurat di dalam Kitab Suci pasti terjadi,
“Orang yangmakan bersama-Ku akan berpalingmenentang-Ku.”

19 ‘Aku memberitahumu hal ini sebelum berlaku supaya setelah terjadi nanti, kamu
akan percaya bahawa Akulah Dia. 20 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sesiapa
yang menyambut orang yang Kuutus, menyambut Aku. Sesiapa yang menyambut-Ku,
menyambut Dia yangmengutus-Ku.’

Isamengatakan tentang pengkhianatan-Nya
21 Setelah melafazkan kata-kata itu, Isa berasa gundah. Dia pun berkata dengan

terus-terang, ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, salah seorang daripadamu akan
mengkhianati-Ku.’

22 Para pengikut Isa berpandangan, tertanya-tanya dalam hati siapa agaknya yang
dimaksudkan oleh Isa. 23 Salah seorang pengikut yang dikasihi oleh Isa bertelekan
di sisi-Nya. 24 Simon Petrus pun memberi isyarat kepadanya, ‘Tanyalah, siapa yang
dimaksudkan-Nya itu.’

25Pengikut itumelayah dekat kepada Isa lalu bertanya, ‘Siapakah dia, ya Junjungan?’
26 Isamenjawab, ‘Orang yang Kuberi roti yang telah Kucelupkan ke dalammangkuk,

dialah orangnya.’ Isa pun mengambil secebis roti, dicelupkannya lalu diberikannya
kepada Yudas anak Simon Iskariot. 27 Sebaik-baik Yudas menerima roti itu, masuklah
Iblis ke dalam hatinya.
Isa pun berkata kepadanya, ‘Apa yang hendak kaulakukan, segeralah lakukan.’

28 Tidak seorang pun yang makan di situ tahu apa maksudnya Isa berkata demikian
kepada Yudas. 29Beberapa orang pengikut Isa menyangka Isa menyuruh Yudas mem-
beli bekalan yang diperlukan untuk perayaan Paska, atau memberi sedekah kepada
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orang miskin kerana Yudas yang bertanggungjawab atas wang mereka. 30 Yudas
menyambut roti yang dihulurkan oleh Isa lalu segera pergi. Ketika itu hari sudah
malam.

31 Setelah Yudas pergi, Isa berkata, ‘Sekarang Putera Insan dimuliakan, dan Allah
dimuliakan melalui-Nya. 32 Jika Allah dimuliakan melalui Dia, Allah pun akan memu-
liakan Dia di dalam diri-Nya segera.

33 ‘Anak-anak-Ku, Aku tidak akan lama lagi bersamamu. Kamu akan mencari-Ku,
tetapi apa yang telah Kukatakan kepada orang Yahudi kini Kukatakan kepadamu juga,
“Kemana Aku pergi, kamu tidak dapat ikut.”

34 ‘Inilah perintah baru yang Kuberikan kepadamu: Kasihilah satu sama lain. Seba-
gaimana Aku telahmengasihimu, kasihilah sesama sendiri. 35Daripada sikapmu yang
salingmengasihi itu, semua orang akan tahu bahawa kamu pengikut-Ku.’

Isamemperingatkan Petrus
36 Simon Petrus bertanya kepada Isa, ‘Kemana Junjungan hendak pergi?’
Isa menjawab, ‘Ke mana Aku pergi, kamu tidak dapat mengikut-Ku sekarang, tetapi

satu hari nanti kamu akanmengikut-Ku ke situ.’
37 Petrus bertanya lagi, ‘Junjungan, mengapa aku tidak dapat mengikut Engkau

sekarang? Aku rela mati untuk-Mu, Junjungan!’
38 Isa menjawab, ‘Benarkah kamu rela mati untuk-Ku? Sesungguhnya Aku berkata

kepadamu, sebelum ayam berkokok, kamu akanmenyangkal Aku tiga kali.

14
Isamenghiburkan hati para pengikut

1 ‘Janganlah kamu bimbang. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada-
Ku. 2 Di dalam rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Jika hal ini tidak benar,
tidaklah Kukatakan kepadamu. Aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. 3 Jika
Aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, Aku akan pulang dan membawamu ke
tempat-Ku, supaya di tempat Aku berada di situ juga kamu berada. 4Kamu tahu jalan
ke tempat Aku pergi.’

5 Tomas berkata kepada Isa, ‘Junjungan, kami tidak tahu ke mana Engkau pergi,
bagaimana kamimungkin tahu jalan ke sana?’

6 Isa menjawab, ‘Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang
kepada Bapa kecuali melalui-Ku. 7 Dengan mengenal-Ku, kamu mengenal Bapa-Ku
juga. Mulai sekarang kamumengenal-Nya, malah sudahpunmelihat-Nya.’

Keesaan dengan Bapa
8 Filipus berkata kepada Isa, ‘Junjungan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, supaya

puaslah hati kami.’
9 Isa menjawab, ‘Sekian lama aku bersama kamu semua, belum lagi kau kenal Aku,

Filipus? Sesiapa yang telah melihat-Ku, telah melihat Bapa. Mengapa kamu berkata,
“Tunjukkanlah Bapa kepada kami?” 10 Filipus, tidakkah kamu percaya bahawa Aku
di dalam Bapa, dan Bapa di dalam-Ku? Segala yang Kukatakan kepadamu bukanlah
daripada-Ku, tetapi daripada Bapa yang tinggal di dalam-Ku yang melakukan semua
pekerjaan itu. 11Percayalahkepada-Ku, bahawaAkudidalamBapa, danBapadidalam-
Ku. Kalaupun kamu tidak percaya akan apa yang Kukatakan, percayalah kepada-Ku
kerana apa yang telah Kulakukan. 12 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sesiapa
yang percaya kepada-Ku akanmelakukan apa yang Kulakukan,malah pekerjaan lebih
besar lagi, kerana Aku pergi kepada Bapa. 13 Apa sahaja yang kamu minta dengan
nama-Ku, Aku akan melakukannya supaya kemuliaan Bapa ternyata melalui Putera-
Nya. 14Apa sahaja yang kamuminta daripada-Ku dengan nama-Ku akan Kulakukan.
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Isamenjanjikan Roh Kebenaran
15 ‘Jikakamumengasihi-Ku, kamuakanmematuhiperintah-perintah-Ku. 16Akuakan

memohon kepada Bapa dan Bapa akan mengurniaimu Penolong yang akan menyer-
taimu selama-lamanya. 17Penolong itu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima-
Nya kerana tidak dapat melihat atau mengenal-Nya. Tetapi kamu mengenal-Nya
keranaDia tetapdalammudanakanadadalamdirimu. 18Aku tidakakanmeninggalka-
nmu seperti anak yatim piatu. Aku akan datang lagi mendapatkanmu. 19 Tidak lama
lagi, dunia tidak akan melihat-Ku lagi, tetapi kamu akan melihat-Ku. Oleh sebab aku
hidup, kamu juga akan hidup. 20 Setelah tiba hari itu, kamu akan tahu bahawa Aku di
dalam Bapa, kamu di dalam-Ku, dan Aku juga di dalammu. 21 Sesiapa yang menerima
dan mematuhi perintah-perintah-Ku, mengasihi-Ku. Sesiapa yang mengasihi-Ku akan
dikasihi oleh Bapa-Ku, danAku juga akanmengasihinya sertamemperlihatkan diri-Ku
kepadanya.’

22 Yudas (bukan Yudas Iskariot) berkata kepada Isa, ‘Junjungan, mengapa Engkau
memperlihatkan diri kepada kami tetapi tidak kepada dunia?’

23 Isa menjawab, ‘Sesiapa yang mengasihi-Ku akan menurut ajaran-Ku. Bapa-Ku
akan mengasihinya. Dan Kami akan datang kepadanya serta tinggal bersamanya.
24Orang yang tidakmengasihi-Ku tidakmenurut ajaran-Ku, pada hal ajaran itu bukan
daripada-Ku, tetapi daripada Bapa yangmengutus-Ku.

25 ‘Akumemberitahumu semua ini ketika Akumasih tinggal bersamamu. 26Namun,
Penolong, iaitu Roh Suci yang akan diutus Allah dalam nama-Ku, akan mengajarmu
segala-galanya dan mengingatkanmu tentang apa yang telah Kukatakan kepadamu.
27 Sejahtera Kutinggalkan bagimu. Sejahtera-Ku sendiri Kuberikan kepadamu. Apa
yang Kuberikan kepadamu bukan seperti yang disogokkan oleh dunia. Usah risau dan
janganlah takut.

28 ‘Kamu telah mendengar Aku berkata, “Aku akan pergi, tetapi Aku akan datang
lagi mendapatkanmu.” Sekiranya kamu mengasihi-Ku, kamu akan gembira bahawa
Aku pergi kepada Bapa kerana Bapa lebih besar daripada-Ku. 29 Semua ini Kukatakan
kepadamu sebelum terjadi, supaya ketika berlaku nanti, kamu akan percaya kepada-
Ku. 30 Aku tidak dapat bercakap lama lagi denganmu, kerana sudah tiba waktunya
pemerintahdunia ini datang. Sebenarnyadia tidakberkuasakeatas diri-Ku. 31Namun,
Aku menjalankan semua perintah Bapa, supaya dunia tahu bahawa Aku mengasihi
Bapa.

‘Bangkitlah, marilah kita beredar dari sini.

15
Pokok anggur yang benar

1 ‘Aku ini pokok anggur yang benar, dan Bapa-Ku peladang anggur. 2 Dia mengerat
setiap ranting-Ku yang tidak berbuah, danmencantas setiap ranting-Ku yang berbuah
supaya bersih dan berbuah lebih lebat lagi. 3Kamu sudah dibersihkan dengan ajaran
yang Kusampaikan kepadamu. 4 Tetaplah dalam-Ku seperti Aku dalammu. Ranting
tidak dapat berbuah jika terpisah dari pokok. Demikian jugalah kamu: Kamu dapat
berbuah hanya jika kamu tetap dalam-Ku.

5 ‘Aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jika kamu tetap dalam-Ku dan
Aku dalam-Mu, kamu akan berbuah lebat. Tanpa-Ku, kamu tidak dapat menghasilkan
apa-apa. 6 Sesiapa yang tidak tetap dalam-Ku adalah seperti ranting yang dikerat lalu
dibiarkan kering, kemudian dikumpulkan, dan dibuang ke dalam api lalu dibakar.
7 Sekiranya kamu tetap dalam-Ku, dan kata-kata-Ku tetap dalammu, mintalah apa
sahaja yang kamu kehendaki, permohonan itu akan dikabulkan. 8 Kemuliaan Bapa
ternyata apabila kamu berbuah lebat. Itulah tanda kamu benar-benar pengikut-Ku.



Yahya 15:9 155 Yahya 16:7

Perintah supaya salingmengasihi
9 ‘Sebagaimana Bapa mengasihi-Ku, demikianlah juga Aku mengasihimu. Tetaplah

dalam kasih-Ku. 10 Jika kamumenurut perintah-Ku, kamu akan tetap dalam kasih-Ku;
sebagaimana Aku menurut perintah Bapa dan tetap dalam kasih-Nya. 11Aku berkata
demikian kepadamu supaya kebahagiaan-Ku ada dalam dirimu dan sempurnalah
kebahagiaanmu. 12 Inilah perintah-Ku: Kasihilah sesama sendiri, seperti Aku men-
gasihimu. 13Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yangmengorbankan
nyawanya untuk sahabatnya. 14 Kamu sahabat-sahabat-Ku jika kamu melaksanakan
perintah yang telah Kuberikan. 15Aku tidak lagi memanggilmu hamba, kerana hamba
tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Aku memanggilmu sahabat-sahabat-Ku,
kerana segala perkara yang Kudengar daripada Bapa-Ku telah Kuberitahu kepadamu.
16 Bukan kamu yang memilih-Ku tetapi Aku yang memilihmu dan menyuruhmu
berbuah lebat, dan buahmu itu haruslah kekal, maka Bapa akan mengabulkan apa
sahaja permohonanmu dalam nama-Ku. 17 Inilah perintah-Ku kepadamu: Kasihilah
sesama sendiri.

Duniamembenci Isa dan pengikut-Nya
18 ‘Jika dunia membencimu, ketahuilah, dunia telah membenci-Ku terlebih dahulu.

19Andainyakamumilik dunia, dunia akanmengasihimu seperti anak-anaknya sendiri.
Tetapi aku telah memilihmu dan kamu bukan lagi milik dunia. Maka itulah dunia
membencimu. 20 Ingatlah apa yang telah Kukatakan kepadamu, “Seorang hamba
tidaklah lebih besar daripada tuannya.” Jika mereka menganiaya-Ku, mereka akan
menganiayamu juga. Jika mereka menurut kata-kata-Ku, mereka akan menurut kata-
katamu juga. 21 Semua itu akan dilakukan mereka terhadapmu, kerana nama-Ku,
dan mereka tidak mengenal Dia yang mengutus-Ku. 22 Kalaulah Aku tidak datang
dan bercakap kepada mereka, tidaklah mereka berdosa. Tetapi sekarang mereka
tidak mempunyai alasan bagi dosa mereka. 23 Sesiapa yang membenci-Ku, membenci
Bapa-Ku juga. 24 Sekiranya Aku tidak melakukan perkara-perkara yang belum pernah
dilakukan orang di hadapan mata mereka, mereka tidaklah berdosa. Tetapi mereka
telah melihat sendiri apa yang Kulakukan dan mereka tetap membenci-Ku dan Bapa-
Ku. 25 Hal ini semestinya begitu, supaya berlaku apa yang tersurat di dalam Taurat
mereka: “Merekamembenci-Ku tanpa alasan.”

26 ‘Apabila Penolong, RohKebenaran daripada Bapa, yang Kuutus kepadamudatang,
Dia akan bersaksi tentang-Ku. 27 Kamu juga akan bersaksi tentang-Ku, kerana kamu
semua bersama-Ku dari mula lagi.

16
Peringatan Isa

1 ‘Semua ini Kukatakan kepadamu supaya kamu tidak sesat. 2Mereka akan meny-
ingkirkanmu daripada saumaah. Masanya akan tiba ketika semua orang yang mem-
bunuhmumenganggap bahawadenganberbuat demikian diamengabdi kepadaAllah.
3 Perkara ini akan dilakukan oleh mereka, kerana mereka belum mengenal Bapa
mahupun Aku. 4 Semua ini Kukatakan kepadamu supaya ketika berlaku nanti, kamu
akan ingat bahawa Aku sudahpun memberitahumu. Aku tidak memberitahumu dari
mulanya lagi kerana Akumasih bersamamu.

Pekerjaan Roh Suci
5 ‘Tetapi sekarang Aku akan pergi kepada Dia yangmengutus-Ku. Tidak seorang pun

antaramu bertanya, “Ke mana Aku hendak pergi?” 6 Sekarang kamu bersedih, kerana
Aku telah memberitahu perkara ini kepadamu. 7 Apa yang Kukatakan kepadamu ini
benar; untuk kepentinganmu, baiklah Aku pergi. Selagi Aku tidak pergi, Penolong
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itu tidak akan datang kepadamu. Jika Aku pergi, Aku akan mengutus-Nya kepadamu.
8 Setelah Dia datang nanti, Dia akan menginsafkan dunia tentang dosa, kebenaran,
dan penghakiman; 9 tentang dosa kerana mereka tidak percaya kepada-Ku; 10 tentang
kebenaran kerana Aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat-Ku lagi;
11dan tentang penghakiman kerana pemerintah dunia ini telah dihakimi.

12 ‘Ada banyak lagi yang ingin Kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum beru-
paya menerimanya. 13 Tetapi apabila Dia, iaitu Roh Kebenaran, datang Dia akan
membimbingmu ke arah segala kebenaran. Roh itu tidak akan mengatakan sesuatu
menurut kehendak-Nya sendiri. Dia akan menyampaikan apa yang didengar-Nya
dan memberitahumu apa yang akan terjadi. 14 Roh itu akan memuliakan-Ku, kerana
Dia akan menerima apa yang berasal daripada-Ku dan menyatakannya kepadamu.
15 Segala milik Bapa-Ku milik-Ku juga. Maka itulah Kukatakan bahawa Dia akan
menerima apa yang berasal daripada-Ku danmenyatakannya kepadamu.’

16 Isa berkata, ‘Tidak lama lagi, kamu tidak akan melihat-Ku dan tidak lama kemu-
dian, kamu akanmelihat-Ku.’

Kedukaan dan kegembiraan
17Sebilangan pengikut Isa tertanya-tanya sesama sendiri, ‘Apakahmaksud kata-Nya,

“Tidak lama lagi kamu tidak akan melihat-Ku, dan tidak lama kemudian kamu akan
melihat-Ku”? Dia juga berkata, “Aku akan pergi kepada Bapa.” ’ 18Mereka berkata,
‘Apakahmaksud “tidak lama lagi”? Kami tidak faham erti kata-kata-Nya!’

19 Isa tahu bahawa mereka ingin bertanya kepada-Nya. Lalu kata-Nya kepada
mereka, ‘Tadi Aku berkata, “Tidak lama lagi kamu tidak akan melihat-Ku, dan tidak
lama kemudian kamu akan melihat-Ku.” Adakah kamu mempersoalkan kata-Ku itu?
20 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi
dunia akan bersuka ria. Kamu akan bersedih, namun kesedihanmu akan berubah
menjadi kegembiraan. 21 Apabila seorang perempuan hendak melahirkan anak, dia
menderita kesakitan kerana masanya sudah tiba. Tetapi sebaik sahaja anak itu lahir,
dia lupa akan penderitaannya. Dia bersukacita kerana seorang anak telah lahir ke
dunia. 22 Begitulah juga kamu bersedih sekarang, tetapi Aku akan menemui kamu
lagi. Hatimu akan dipenuhi kegembiraan, yang tidak dapat diragut oleh sesiapapun.
23 Pada ketika itu, kamu tidak akan bertanya apa-apa lagi kepada-Ku. Sesungguhnya
Aku berkata kepadamu, apa sahaja yang kamuminta dalamnama-Ku, Bapa akanmen-
gurniakannya kepadamu. 24Hingga saat ini belum pernah kamuminta sesuatu dalam
nama-Ku. Mintalah, kamu akanmenerimanya dan sempurnalah kegembiraanmu.

25 ‘Aku telah mengatakan semua ini kepadamu secara kiasan. Tetapi akan sampai
ketikanya Aku tidak lagi menggunakan kiasan; Aku akan berterus-terang kepadamu
tentang Bapa. 26Pada hari itu, kamu akanmeminta dalamnama-Ku. Aku tidak berkata
Aku akan meminta kepada Bapa bagi pihakmu. 27Bapa sendiri mengasihimu, kerana
kamu mengasihi-Ku dan percaya Aku datang daripada Bapa. 28Aku memang berasal
daripada Bapa dan datang ke dunia. Tetapi sekarang Akumeninggalkan dunia ini dan
pulang semula kepada Bapa.’

29 Para pengikut-Nya berkata, ‘Sekarang barulah Junjungan bercakap terus-terang,
tanpa menggunakan kiasan. 30 Sekarang kami faham bahawa Junjungan mengetahui
segala-galanya dan sesiapapun tidak perlu lagi bertanya apa-apa kepada-Mu. Oleh itu
kami percaya bahawa Junjungan datang daripada Allah.’

31 Isa berkata kepada mereka, ‘Percayakah kamu sekarang? 32 Saatnya akan datang,
malah sudahpun sampai, ketika kamu akan bertempiaran. Kamu akan menjaga diri
masing-masing, danmeninggalkan Aku keseorangan. Tetapi sebenarnya Aku tidaklah
keseorangan, kerana Bapa bersama-Ku.



Yahya 16:33 157 Yahya 17:23

33 ‘Segala ini Kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh sejahtera di dalam Aku. Di
dalam dunia kamu akan menghadapi pancaroba; tetapi tabahkanlah hatimu, kerana
Aku telahmenewaskan dunia.’

17
Doa Isa untuk pengikut-Nya

1 Setelah itu, Isa menengadah ke langit lalu berkata,
‘Bapa, sudah sampailah saatnya. Muliakanlah Putera-Mu, supaya Putera-Mu dapat

memuliakan Bapa. 2 Engkau telah memberi Putera-Mu kekuasaan ke atas umat
manusia, supaya Dia pun memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang telah
Kauserahkan kepada-Nya. 3 Inilah hidup kekal, iaitu mereka mengenal-Mu sebagai
satu-satunya Tuhan Yang Benar, dan mengenal Isa al-Masih yang Kauutus. 4Aku telah
memuliakan-Mu di bumi ini dengan menyempurnakan kerja yang Kauamanahkan
kepada-Ku. 5 Bapa, muliakanlah Aku sekarang dengan kemuliaan yang Kumiliki
bersamamu sebelum dunia ini diwujudkan.

6 ‘Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang di dunia ini yang telah
Kauserahkan kepada-Ku. Mereka semua milik-Mu. Engkau telah mengamanahkan
merekakepada-Ku. Kinimereka taat akanfirman-Mu. 7Sekarangmereka tahubahawa
segalayangKauberikankepada-Ku itu sebenarnyaberasaldaripada-Mu. 8Firmanyang
Kauberikan kepada-Ku telahKusampaikan kepadamereka danmerekamenerimanya.
Mereka benar-benar tahu bahawa Aku sesungguhnya berasal daripada-Mu, dan per-
caya bahawa Engkau telah mengutus-Ku. 9 Aku berdoa untuk mereka. Aku tidak
berdoa untuk dunia. Aku berdoa untuk orang yang telah Kauserahkan kepada-Ku,
kerana mereka milik-Mu. 10 Semua milik-Ku, milik-Mu juga. Semua milik-Mu, milik-
Ku juga. Aku dimuliakanmelalui mereka. 11Aku tidak lagi tinggal di dunia, sedangkan
mereka masih di dunia. Aku datang kepada-Mu. Bapa Yang Maha Suci, peliharalah
mereka dengan nama-Mu, nama yang telah Kauberikan kepada-Ku, supaya mereka
menjadi satu sebagaimana Engkau dan Aku adalah satu. 12 Sepanjang waktu Aku
bersama mereka, Aku memelihara mereka dengan nama-Mu, nama yang Kauberikan
kepada-Ku. Aku melindungi mereka dan tiada seorang pun binasa, kecuali anak
kebinasaan itu supaya berlaku apa yang tersurat di dalam Kitab Suci.

13 ‘Sekarang Aku akan datang kepada-Mu. Semua ini Kukatakan ketika Akumasih di
dunia, supaya kebahagiaan-Ku dapat dialami mereka sepenuhnya. 14 Setelah Kusam-
paikan firman-Mu kepada mereka, dunia membenci mereka kerana mereka bukan
dari dunia ini, seperti Aku juga bukan daripada dunia ini. 15 Aku tidak memohon-
Mu untuk mengeluarkan mereka dari dunia ini. Aku memohon semoga Engkau
melindungi mereka daripada Si Durjana. 16 Sebagaimana Aku bukan dari dunia
ini, begitu jugalah mereka. 17 Sucikanlah mereka dengan kebenaran-Mu; firman-Mu
adalah kebenaran. 18Akumengutusmereka ke dunia sebagaimana Engkaumengutus-
Ku ke dunia. 19Demi kebaikan mereka Aku menyucikan diri-Ku supaya mereka juga
disucikan dalam kebenaran.

20 ‘Akubukanberdoauntukmereka saja tetapi juga untuk semuaorang yangpercaya
kepada-Kumelalui kata-katamereka. 21Bapa, Aku berdoa supayamereka semuamen-
jadi satu sebagaimana Engkau di dalam-Ku dan Aku di dalam-Mu dan supaya mereka
jugaadadi dalamKita. Dengandemikianduniadapat percayabahawaEngkaulahyang
telah mengutus-Ku. 22Aku memberi mereka kemuliaan yang Kauberikan kepada-Ku,
supaya mereka menjadi satu sebagaimana Kita adalah satu. 23 Aku di dalam mereka
danEngkaudi dalam-Ku, supayamerekabersatu sepenuhnya. Dengandemikiandunia
akan tahu bahawa Engkau sebenarnya telah mengutus-Ku, dan Engkau mengasihi
mereka sebagaimana Engkaumengasihi-Ku.
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24 ‘Bapa, Akumenghendakimereka yangKauserahkankepada-Kuadabersama-Kudi
mana Aku berada, supayamereka dapat melihat kemuliaan yang Kauberikan kepada-
Ku, kerana Engkaumengasihi-Ku ketika dunia ini belum diwujudkan lagi.

25 ‘Bapa Yang Maha Benar! Dunia tidak mengenal-Mu, namun Aku mengenal-Mu,
dan kesemua mereka ini tahu bahawa Engkaulah yang telah mengutus-Ku. 26 Aku
telahmenyatakannama-Mukepadamereka. Akuakan terusberbuatdemikian, supaya
kasih-Mukepada-Kubertapak kukuhdi hatimereka dan supayaAkudi dalammereka.’

18
Yudasmengkhianati Isa

1 Setelah berdoa demikian, Isa pergi diiringi para pengikut-Nya ke seberang Sungai
Kidron. Di sana ada sebuah taman. Isa dan para pengikut-Nyamasuk ke taman itu.

2 Yudas, yang mengkhianati Isa, mengetahui tempat itu juga kerana Isa kerap ke
situ dengan para pengikut-Nya. 3 Dengan demikian, Yudas pergi ke situ membawa
sepasukan askar dan sebilangan pegawai, ketua imam serta orang Farisi. Mereka
membawa senjata, lentera, dan suluh.

4 Isa mengetahui segala yang akan terjadi ke atas-Nya. Dia pun mendekati mereka
lalu bertanya, ‘Siapakah yang kamu cari?’

5Merekamenjawab, ‘Isa orang Nasaret.’
Isa berkata kepada mereka, ‘Akulah Dia.’ Yudas, yang mengkhianati Isa, berdiri

bersama mereka di situ. 6 Apabila Isa berkata kepada mereka, ‘Akulah Dia,’ mereka
semua undur lalu rebah ke tanah.

7 Isa bertanya lagi kepadamereka, ‘Siapakah yang kamu cari?’
Merekamenjawab, ‘Isa orang Nasaret.’
8 Isa berkata, ‘Aku sudah berkata bahawa Akulah Dia. Kalau Aku yang kamu

cari, biarkanlah mereka ini pergi.’ 9 (Dengan demikian berlakulah apa yang pernah
dikatakan-Nya, ‘Tidak seorang pun yang Kauserahkan pada-Ku sesat.’)

10 Simon Petrus yang memiliki sebilah pedang menghunusnya lalu menetak telinga
kanan hamba imam besar itu sehingga putus. Nama hamba itu Malkus.

11 Isa berkata kepada Petrus, ‘Sarungkan semula pedangmu! Bukankah Aku mesti
minum dari cawan penderitaan yang diberikan kepada-Ku oleh Bapa?’

Isa di hadapan imam
12 Setelah itu, askar-askar dengan ketua mereka dan pegawai-pegawai Yahudi

menangkapdanmengikat Isa. 13Mula-mulamerekamembawa-NyakehadapanHanas,
bapa mertua Kayafas, Imam Besar pada tahun itu. 14 Kayafaslah yang dahulunya
berkata kepada orang Yahudi bahawa lebih baik satu orangmati demi seluruh bangsa.

15 Simon Petrus dan seorang pengikut lain ikut serta apabila Isa dibawa pergi. Oleh
sebab pengikut lain ini dikenali oleh imam besar, dia masuk bersama Isa ke halaman
rumah imam besar. 16 Petrus menanti di luar, di hadapan pintu. Sejurus kemudian,
pengikut lain itu keluar semula, bercakap dengan hamba perempuan yang menjaga
pintu, lalu membawa Petrus masuk.

17Kemudianhambaperempuan itu berkata kepadaPetrus, ‘Bukankahkamuseorang
daripada pengikut orang itu?’
Petrus menjawab, ‘Bukan.’
18Hamba dan pegawai berdiri di situ setelah menyalakan api kerana pada masa itu

hawa sejuk. Mereka sedang berdiang di situ. Petrus pun berdiri disitu dan berdiang
bersamamereka.

19 Imam besar menyoal Isa tentang pengikut-pengikut-Nya dan ajaran-Nya.
20 Isa menjawab, ‘Aku sentiasa bercakap terang-terangan di hadapan orang ramai.

Aku sering mengajar di saumaah dan di rumah ibadat, tempat semua orang Yahudi
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berhimpun. Tidak pernah Kukatakan apa-apa secara rahsia. 21 Mengapakah kamu
menyoal-Ku? Tanyalah mereka yang pernah mendengar apa yang Kukatakan kepada
mereka. Mereka tahu apa yang Kukatakan itu.’

22Seorang pegawai di situmenampar Isa sambil berkata, ‘Begitukah kamu bercakap
kepada seorang imam besar?’

23 Isa berkata kepadanya, ‘Sekiranya yangKukatakan itu salah, tunjukkanlah kepada
semuaorangdi sini apa kesalahan itu. Tetapi kalau kata-kata-Kubenar,mengapa kamu
menampar-Ku?’ 24Selepas ituHanasmenyuruhorangmembawa Isa yangmasihdalam
keadaan terikat ke hadapan Imam Besar Kayafas.

Petrusmenyangkal Isa
25 Simon Petrus masih berdiri berdiang. Maka orang di situ bertanya kepadanya,

‘Bukankah kamu seorang daripada pengikut orang itu?’
Petrus menjawab, ‘Bukan!’
26Seorang daripada hamba imambesar ada di situ. Dia saudara kepada hamba yang

ditetak putus telinganya oleh Petrus. Dia berkata kepada Petrus, ‘Bukankah kamuyang
kulihat di taman itu bersama-Nya?’ 27Petrusmenyangkal-Nya lagi, dan sejurus selepas
itu ayam berkokok.

Isa di hadapan Pilatus
28Kemudian mereka membawa Isa dari rumah Kayafas ke istana pemerintah Rom.

Tetapi orang Yahudi tidak turut masuk ke dalam istana itu kerana pagi masih awal.
Mereka tidak mahu terkena najis, kerana mereka hendak menyertai jamuan Paska.
29 Oleh yang demikian, Pilatus keluar menemui mereka. Dia bertanya, ‘Apakah
tuduhanmu terhadap orang ini?’

30Mereka menjawab, ‘Jika orang ini tidak melakukan perbuatan jahat, sudah tentu
kami tidak akanmembawa-Nya ke hadapanmu.’

31Kemudian Pilatus berkata kepada mereka, ‘Ambillah Dia, adili mengikut undang-
undangmu.’
Orang Yahudi menjawab, ‘Kami tidak mempunyai kuasa undang-undang untuk

menjatuhkan hukummati ke atas seseorang.’ 32Dengan demikian akan terjadilah apa
yang telah dikatakan oleh Isa tentang cara kematian-Nya.

33 Selepas itu Pilatus masuk semula ke istana dan memanggil Isa lalu bertanya,
‘Adakah kamu Raja orang Yahudi?’

34 Isa menjawab, ‘Adakah kata-kata ini daripada dirimu sendiri, atau adakah orang
lainmengatakannya kepadamu tentang diri-Ku?’

35 Pilatus menjawab, ‘Adakah aku seorang Yahudi? Bangsa-Mu sendiri dan ketua-
ketua imam telahmembawa-Mu kepadaku. Apakah yang telah Kaulakukan?’

36 Isa menjawab, ‘Kerajaan-Ku bukanlah daripada dunia ini. Kiranya kerajaan-
Ku dari dunia ini, tentulah para pengikut-Ku berjuang mempertahan-Ku daripada
diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaan-Ku bukanlah dari sini.’

37 Dengan demikian Pilatus pun berkata kepada-Nya, ‘Jadi, adakah kamu seorang
raja?’ Isa menjawab, ‘Betul katamu. Aku seorang raja. Aku dilahirkan ke dunia untuk
memberi kesaksian tentangkebenaran. Setiaporangyangmemihakkepadakebenaran
mendengar suara-Ku.’

38 Pilatus berkata kepada-Nya, ‘Apakah itu kebenaran?’ Kemudian dia keluar
mendapatkan orang Yahudi lalu berkata, ‘Aku mendapatinya tidak bersalah sama
sekali. 39 Tetapi kamu ada satu adat, iaitu aku harus membebaskan seorang daripada
bangsamu pada perayaan Paska. Mahukah kamu kubebaskan Raja orang Yahudi?’

40 Mereka semua berteriak lagi, ‘Jangan bebaskan orang itu. Bebaskan Barabas.’
Barabas itu seorang perompak.
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19
1Setelah itu, Pilatuspunmembawa Isadanmengarahkansupaya Isadisesah. 2Askar-

askar menganyam mahkota daripada duri, dan mengenakannya pada kepala Isa.
Kemudian mereka menyarungkan jubah berwarna ungu ke tubuh-Nya. 3 Mereka
datang kepada-Nya dan berkata, ‘Daulat Raja orang Yahudi!’ lalu menampar-Nya.

4Pilatus keluar lagi dan berkata kepadamereka, ‘Lihat, aku bawakanDia kepadamu,
supaya kamu tahu aku mendapati Dia tidak bersalah sama sekali.’ 5 Isa pun keluar
dengan memakai mahkota duri dan jubah ungu itu. Pilatus berkata kepada mereka,
‘Lihatlah orang ini!’

6 Apabila ketua-ketua imam dan pegawai-pegawai melihat-Nya, mereka berteriak,
‘Salibkan Dia! Salibkan Dia!’
Pilatus berkata kepada mereka, ‘Kamu ambil dan saliblah Dia; kerana aku

mendapati-Nya tidak bersalah sama sekali.’
7 Orang Yahudi itu menjawab, ‘Kami ada undang-undang, dan menurut undang-

undang itu Dia patut dihukummati, kerana Diamengaku diri-Nya Putera Allah.’
8 Apabila mendengar kata-kata itu, Pilatus semakin takut. 9 Dia masuk semula ke

istana dan bertanya kepada Isa, ‘Dari manakah Kamu ini?’ Tetapi Isa tidak menjawab.
10Kemudian Pilatus berkata kepada-Nya, ‘Kamu tidak menjawab soalanku? Tidakkah
kamu tahu aku berkuasa untukmenyalib-Mu ataumembebaskan-Mu?’

11 Isa menjawab, ‘Kamu tidak mungkin mempunyai kuasa langsung ke atas-Ku
kecuali diberikan kepadamu dari atas; maka yang menyerahkan-Ku kepadamu itu
lebih besar dosanya.’

12 Selepas itu Pilatus cuba membebaskan-Nya, tetapi orang Yahudi berseru, ‘Jika
kamumembebaskanorang ini, kamubukanlahpenyokongKaisar; kerana sesiapayang
mengaku dirinya raja bercakapmenentang Kaisar.’

13KetikaPilatusmendengarkata-katademikian, diapunmembawa Isa, lalududukdi
kerusi pengadilandi tempatyangdisebut ‘LamanBatu’, dalambahasa IbraniGabbatha.
14 Pada waktu itu persediaan sedang dibuat untuk perayaan Paska, kira-kira jam
keenam.
Pilatus berkata kepada orang Yahudi, ‘Lihatlah Raja kamu!’
15Tetapi mereka berseru, ‘Bawa Dia pergi! Bawa Dia pergi! Salibkan Dia!’
Pilatus berkata kepadamereka, ‘Adakah kamumahu aku salib Rajamu?’
Ketua-ketua imammenjawab, ‘Kami tidak ada raja selain Kaisar.’
Isa disalib

16Oleh ituPilatuspunmenyerahkan Isakepadamerekauntukdisalib. 17Lalumereka
mengambil-Nya dan membawa-Nya pergi. Isa pun mengangkat salib-Nya dan pergi
ke suatu tempat yang dipanggil Tempat Tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut
Golgota. 18Di situ merekamenyalib-Nya, bersama dua orang lain di kiri kanan-Nya.

19Pilatusmemerintahkan supaya satu catatan ditulis dan diletakkannya di atas salib
itu. Tulisan itu berbunyi: ISA ORANGNASARET, RAJA ORANG YAHUDI. 20Ramai orang
Yahudi membaca tulisan itu, kerana tempat Isa disalib itu dekat dengan kota, dan
tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Yunani dan Latin. 21 Ketua-ketua imam Yahudi pula
berkata kepada Pilatus, ‘Janganlah tulis: “Raja Orang Yahudi.” Tetapi, tulislah: “Dia
berkata Dia raja orang Yahudi.” ’

22Pilatus menjawab, ‘Apa yang sudah kutulis itu sudah kutulis.’
23 Setelah menyalib Isa, askar-askar mengambil pakaian-Nya, dibahagi empat, se-

bahagian untuk setiap askar. Mereka mengambil jubah-Nya juga. Jubah itu tidak
berkelim, seluruhnya dianyam dari atas.

24Oleh itumerekaberkata-kata sesamasendiri, ‘Janganlahkitakoyakkan. Kitabuang
undi untukmenentukan siapa yang dapat.’
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Dengan demikian berlakulah apa yang tersurat di dalam Kitab Suci:

‘Merekamembahagikan pakaian-Ku
antaramereka,
dan untukmendapat jubah-Kumerekamembuang undi.’

Begitulah yang dilakukan oleh askar-askar itu.
25Di tepi salib Isa berdiri ibu-Nya, dan saudara perempuan ibu-Nya, Maryam isteri

Klopas, dan Maryam Magdalena. 26 Apabila Isa melihat ibu-Nya dan pengikut-Nya
yang dikasihi berdiri di situ, Dia pun berkata kepada ibu-Nya, ‘Lihat, itulah anakmu.’
27 Kepada pengikut-Nya Dia berkata, ‘Lihatlah ibumu.’ Sejak itu pengikut tersebut
mengambil ibu Isa sebagai ibunya danmembawanya tinggal di rumahnya.

Kematian Isa
28 Selepas itu, Isa yang mengetahui bahawa segala-galanya telah berlaku seba-

gaimana tersurat di dalam Kitab Suci, lalu berkata, ‘Aku dahaga.’ 29Di situ ada sebuah
bekas berisi air anggur masam. Lalu mereka memenuhkan sebuah sepan dengan air
anggurmasam itu,meletakkannyadi atas sebuahbatang zufa danmencecahkannyake
mulut Isa. 30 Setelah Isa menerima air anggur masam itu, Dia berkata, ‘Sudah selesai’.
Dia menundukkan kepala lalu menyerahkan nyawa-Nya.

Isa ditikam
31Oleh sebab hari itu hari persediaan dan mayat-mayat itu tidak sewajarnya masih

ada di atas salib pada hari Sabat (kerana hari Sabat itu hari mulia), orang Yahudi
meminta kepada Pilatus agar mayat-mayat itu dipatahkan kakinya dan dibawa pergi.
32 Askar-askar pun datang mematahkan kaki orang yang disalib bersama Isa itu,
seorang demi seorang. 33 Tetapi apabila mereka sampai kepada Isa dan melihat Dia
sudah tidak bernyawa lagi, mereka pun tidakmematahkan kaki-Nya. 34Tetapi seorang
askar itu menikam rusuk-Nya dengan lembing, lalu keluarlah darah dan air. 35Maka
dia yang melihatnya merakamkan sebagai kesaksian, dan rakamannya itu benar. Dia
tahu bahawa dia bercakap benar, supaya kamu percaya. 36 Semua ini dilakukan
supaya berlakulah yang tersurat di dalam Kitab Suci, ‘Tidak satu pun tulang-Nya akan
dipatahkan’. 37 Juga tersurat di dalam Kitab Suci, ‘Mereka akan memandang Dia yang
telah ditikam olehmereka.’

Isa dimakamkan
38Selepas itu, Yusuf yang berasal dari Arimateameminta izin daripada Pilatus untuk

mengambil jenazah Isa. Yusuf ialah seorang pengikut Isa secara diam-diam kerana
takut akan ketua orang Yahudi. Dengan izin Pilatus, maka dia datang dan mengambil
jenazah Isa. 39Nikodemus, yang pernah mendapatkan Isa pada suatu malam dahulu,
pergi bersama Yusuf membawa ramuan mur dan gaharu sebanyak kira-kira seratus
paun. 40Merekamengambil jenazah Isa lalumengkafankannyadengankain kafandan
ramuan mengikut adat pengebumian orang Yahudi. 41Di sebuah taman di tempat Isa
disalib terdapat sebuah makam yang belum pernah digunakan. 42Oleh sebab makam
itu dekat danhari itu hari persediaan orang Yahudi,mereka punmemasukkan jenazah
Isa ke dalamnya.

20
Kebangkitan Isa al-Masih

1 Pada awal pagi hari pertama minggu itu, ketika masih gelap lagi, Maryam Mag-
dalena pergi kemakam itu. Diamendapati batu penutup telah digulingkan dari lubang
makam itu. 2 Dia pun berlari mencari Simon Petrus dan pengikut lain yang dikasihi
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oleh Isa lalu berkata, ‘Jenazah Junjungan telah diambil dari makam, entah ke mana
dialihkan.’

3 Petrus dan pengikut lain itu pun pergi ke makam. 4 Kedua-duanya berlari, tetapi
pengikut lain itu berlari mendahului Petrus dan tiba di makam itu lebih dahulu. 5Dia
menjenguk ke dalam dan melihat kain linen di situ tetapi tidak masuk ke makam
itu. 6 Apabila Simon Petrus yang menyusul pengikut lain itu tiba, dia terus masuk
ke dalam makam itu dan nampak kain linen terletak di situ. 7 Dia juga melihat kain
yang diikatkan pada kepala Isa, terlipat berasingan. 8 Kemudian, pengikut lain yang
sampai dahulu itu pun masuk. Dia melihat segala-galanya lalu percaya. 9 Setakat
itu mereka belum memahami apa yang tersurat di dalam Kitab Suci, iaitu Dia harus
bangkit daripada kematian.

10 Selepas itu, pengikut-pengikut Isa itu pun pulang ke rumahmereka.
Isamenampakkan diri kepadaMaryam

11TetapiMaryamberdiri di hadapanmakam itu sambilmenangis. Kemudian sambil
menangis dia menjenguk ke dalam. 12 Dia melihat dua malaikat berpakaian putih
duduk di tempat jenazah Isa dibaringkan dahulu, satu malaikat di sebelah kepala dan
satu di sebelah kaki.

13Malaikat-malaikat itu bertanya kepadaMaryam, ‘Puan, mengapamenangis?’
Maryammenyahut, ‘Jenazah Junjunganku telah diambil, entah ke mana dialihkan!’

14 Kemudian Maryam menoleh lalu melihat Isa berdiri di situ, tetapi Maryam tidak
mengenal-Nya.

15 Isa berkata kepada Maryam, ‘Puan, mengapa menangis? Siapakah yang kamu
cari?’
Pada sangkaan Maryam, Dia tukang kebun di taman itu. Dengan demikian Maryam

berkata, ‘Tuan, jika kamu telah mengalihkan jenazah Isa, beritahulah aku di mana
kamu letakkan-Nya, supaya dapat kuambil jenazah-Nya.’

16 Isa berkata kepadanya, ‘Maryam!’
Maryam berpaling kepada Isa lalu berseru dalam bahasa Ibrani, ‘Rabboni!’ (ertinya

‘Guru’).
17 Isa berkata kepadanya, ‘Jangan berpaut pada-Ku, kerana Aku belum lagi kembali

kepada Bapa. Pergilah kepada pengikut-pengikut-Ku, katakan kepadamereka bahawa
sekarang Aku akan kembali kepada Bapa-Ku dan Bapamu, Allah Tuhan-Ku dan Allah
Tuhanmu.’

18Maryampun pergimendapatkan para pengikut Isa lalumemberitahu bahawaDia
telahmelihat Junjungan dan Dia telahmenuturkan kata-kata itu kepadanya.

Isamenampakkan diri kepada para pengikut-Nya
19 Pada hari minggu itu, setelah petang, para pengikut Isa berhimpun di sebuah

rumahdengan pintu terkunci kerana takut akan orang Yahudi. Isamuncul di kalangan
mereka lalu berkata, ‘Sejahtera ke atas kamu!’ 20 Selepas itu Dia menunjukkan tangan
dan rusuk-Nya kepadamereka, makamereka pun bersukacita melihat Junjungan.

21 Isa berkata lagi kepada mereka, ‘Salam sejahtera kepadamu! Sebagaimana Bapa
mengutus-Ku, begitulah Aku mengutusmu.’ 22Kemudian Dia menghembuskan nafas-
Nya ke atasmereka lalu berkata, ‘TerimalahRoh Suci. 23Sesiapa yang kamuampunkan
dosanya, dosanyadiampunkan. Sesiapa yang tidak kamuampunkandosanya, dosanya
tidak akan diampunkan.’

Isamenampakkan diri kepada Tomas
24 Tomas yang digelar Didimus, seorang daripada pengikut Isa yang dua belas itu,

tidak ada bersama mereka apabila Isa datang. 25 Oleh itu, pengikut-pengikut lain
memberitahu Tomas, ‘Kami telahmelihat Junjungan!’
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Tetapi Tomas berkata, ‘Selagi aku tidak melihat sendiri bekas paku di tangan-Nya,
danmemasukkan jarikukedalambekas luka itu, jugamemasukkan tangankukedalam
rusuk-Nya, aku tidakmahu percaya.’

26 Seminggu selepas itu, para pengikut Isa termasuk Tomas berhimpun lagi di
situ. Sungguhpun pintu terkunci seperti dahulu, Isa muncul di kalangan mereka lalu
berkata, ‘Salam sejahtera kepadamu!’ 27 Setelah itu Dia berkata kepada Tomas, ‘Hu-
lurkan jarimu di sini, dan lihatlah tangan-Ku. Hulurkan tanganmu dan masukkannya
ke dalam rusuk-Ku. Jangan ragu-ragu lagi. Percayalah.’

28Tomas pun berkata kepada Isa, ‘Ya Junjunganku! Ya Tuhanku!’
29 Isa berkata kepadanya, ‘Tomas, oleh sebab kamu telah melihat-Ku maka kamu

percaya. Diberkatilah orang yang percaya walaupun tidakmelihat-Ku!’
Tujuan kitab ini ditulis

30 Isa telah melakukan banyak lagi mukjizat di hadapan para pengikut-Nya, tetapi
tidak dituliskan di dalam kitab ini. 31 Tetapi segala yang telah dituliskan di sini
bertujuan supaya kamu percaya bahawa Isa adalah al-Masih, Putera Allah, dan kerana
kamu percaya kepada-Nya, kamu akanmemperoleh hidup dalam nama-Nya.

21
Isamenampakkan diri di Tasik Tiberias

1 Setelah itu, Isa menampakkan diri sekali lagi kepada para pengikut-Nya, di Tasik
Tiberias. Demikianlah kejadian itu berlaku: 2 Simon Petrus, Tomas yang disebut
Didimus, Natanael (yang berasal dari Kana di Galilea), anak-anak Zebedeus, dan dua
orang pengikut Isa yang lain, sedang berhimpun di situ. 3Simon Petrus berkata kepada
mereka, ‘Aku hendak pergi menangkap ikan.’ Mereka berkata kepadanya, ‘Kami
hendak pergi bersama-sama.’ Mereka pun pergi menaiki perahu. Tetapi semalaman
tiada seekor ikan pun dapat ditangkap olehmereka.

4Ketikamatahari terbit, Isa berdiri di pantai, tetapi mereka tidakmengenal-Nya.
5 Isa bertanya kepadamereka, ‘Anak-anak, kamu ada ikan?’
‘Tidak, kami tidakmendapat seekor ikan pun,’ jawabmereka.
6 Isa berkata kepada mereka ‘Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, kamu

akan mendapat ikan.’ Mereka pun berbuat demikian, maka begitu sarat jala mereka
dengan ikan sehingga tidak terdayamerekamenariknya kembali.

7 Oleh itu pengikut yang dikasihi oleh Isa berkata kepada Petrus, ‘Itu Junjungan!’
Setelahmendengar bahawa Junjungan yang berdiri di situ, Petrus terusmemakai baju
luarnya (yang telah ditanggalkannya untuk bekerja) lalu terjun ke dalam air. 8 Para
pengikut lainmenuju ke pantai dengan perahu sambil menarik jala yang sarat dengan
ikan. Mereka tidak berapa jauh dari darat, hanya kira-kira seratus meter (dua ratus
‘cubits’). 9 Setelah sampai di pantai, mereka melihat ikan dibakar di atas bara api, dan
roti pun ada.

10 Isa berkata kepadamereka, ‘Bawalah sedikit ikan yang baru kamu tangkap itu.’
11 Simon Petrus pergi ke perahu lalumenyeret jala ke darat. Walaupun sarat dengan

ikan yang besar-besar, 153 ekor semuanya, namun jala itu tidak koyak. 12 Isa berkata
kepada mereka, ‘Marilah bersarapan.’ Tiada seorang pun yang berani bertanya,
‘SiapakahTuan?’ keranamereka tahubahawaDia ialah Junjungan. 13 Isa punmerapati
mereka, mengambil roti lalu memberikannya kepada mereka. Begitu juga dilakukan-
Nyadengan ikan. 14 Itulah kali ketiga Isamenampakkandiri kepadaparapengikut-Nya
setelah Dia dibangkitkan daripada kematian.

Isameneguhkan hati Petrus
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15 Selepas sarapan bersama-sama, Isa bertanya kepada Simon Petrus, ‘Simon anak
Yahya, adakah kamu benar-benar mengasihi-Ku lebih daripadamereka ini?’
Petrus menjawab, ‘Ya Junjungan, Engkau tahu bahawa akumengasihi-Mu.’
Isa berkata kepadanya, ‘Berilah anak-anak domba-Kumakan.’
16 Bagi kali kedua Isa bertanya, ‘Simon anak Yahya, adakah kamu benar-benar

mengasihi-Ku?’
Petrus menjawab, ‘Ya Junjungan, Engkau tahu bahawa akumengasihi-Mu.’
Isa berkata kepadanya, ‘Peliharalah domba-domba-Ku.’
17 Bagi kali ketiga Isa bertanya kepadanya, ‘Simon anak Yahya, adakah kamu

mengasihi-Ku?’
Petrus sedih kerana Isa bertanya kepadanya bagi kali ketiga, ‘Adakah kamu

mengasihi-Ku?’ Lalu dia menjawab, ‘Junjungan, Engkau mengetahui segala-galanya.
Engkau tahu bahawa akumengasihi-Mu!’
Isa berkata kepadanya, ‘Berilah domba-domba-Ku makan.’ 18 Sesungguhnya, Aku

berkatakepadamu, sewaktumudakamumengikat tali pinggangmu lalupergi kemana-
mana yang kamu mahu. Tetapi semasa tua nanti, kamu akan menghulurkan tangan
dan orang akan mengikat lalu membawamu ke tempat yang kamu tidak mahu pergi.’
19 Kata-kata Isa ini membayangkan bagaimana Petrus akan mati untuk memuliakan
Allah. Isa pun berkata kepada Petrus, ‘Ikutlah Aku!’

Pengikut yang dikasihi Isa
20 Petrus menoleh lalu melihat pengikut yang dikasihi oleh Isa sedang mengikut

mereka. Pengikut itulahyangdudukdekatdengan Isaketikamakanmalamdahuludan
bertanya kepada-Nya, ‘Junjungan, siapakah yang akan mengkhianati-Mu?’ 21 Ketika
melihatnya, Petrus bertanya kepada Isa, ‘Junjungan, bagaimana dengan orang ini?’

22 Isa menjawab, ‘Sekiranya Aku mahu dia tetap ada hingga Aku datang kembali,
apa kena-mengenanya denganmu? Kamu ikutlah Aku.’ 23 Oleh itu tersebarlah di
kalangan pengikut Isa bahawa pengikut tersebut tidak akan mati. Tetapi Isa tidak
berkata bahawa pengikut itu tidak akan mati. Isa berkata, ‘Sekiranya Aku mahu dia
tetap ada hingga Aku datang kembali, apa kena-mengenanya denganmu?’

Kata penutup
24 Pengikut itulah yang memberikan kesaksian tentang hal-hal ini. Dialah yang

menuliskan semua ini dan kita tahukesaksiannya itu benar. 25Adabanyak lagi perkara
lain yang dilakukan oleh Isa. Andainya dituliskan segala-galanya, aku rasa seluruh
dunia ini pun tidak cukup untukmemuatkan semua kitab itu.



Kisah Para Rasul 1:1 165 Kisah Para Rasul 1:20

Kisah Para Rasul
Isa dinaikkan ke syurga

1 Kepada Teofilus, dahulu di dalam kitabku yang pertama aku telah menceritakan
segala yang dilakukan dan diajarkan oleh Isa, 2 dari awal pelayanan-Nya hingga ke
hari Dia diangkat ke syurga. Sebelumnya, Dia telah memberikan perintah melalui
Roh Suci kepada para rasul yang telah dipilih-Nya. 3 Dia telah menampakkan diri-
Nya dalam keadaan hidup kepada mereka selepas kesengsaraan-Nya dengan banyak
keterangan sahih. Mereka melihat-Nya selama empat puluh hari dan dalam berbagai-
bagai cara danDia bercakap tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kerajaan
Allah. 4 Pada suatu hari ketika Isa bersama mereka, Dia berpesan supaya mereka
jangan meninggalkan Baitulmaqdis. Kata-Nya, ‘Haruslah kamu menantikan apa yang
dijanjikan Bapa, dan yang telah kamu dengar daripada-Ku; 5 kerana Yahya telah
mengimadkan orang dengan air, tetapi kamu akan diimadkan dengan Roh Suci tidak
berapa lama lagi.’

6Oleh itu, ketika mereka berhimpun, mereka pun bertanya kepada Isa, ‘Ya Junjun-
gan, padamasa inikah Junjunganmengembalikan kerajaan ini kepada bangsa Israel?’

7Diaberkatakepadamereka, ‘Tidaklahdiberibagikamumengetahuiwaktuatausaat
yang sudah ditetapkan oleh Bapa dalam kekuasaan-Nya sendiri. 8 Tetapi kamu akan
menerima kuasa apabila Roh Suci datang ke atasmu; dan kamu akanmenjadi saksi-Ku
di Baitulmaqdis, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke hujung bumi.’

9Setelah Dia berkata demikian, di hadapanmatamereka Dia diangkat lalu disambut
awan dan lenyap daripada pandanganmereka.

10 Sedang mereka merenung ke langit ketika Dia diangkat, tiba-tiba dua orang yang
berpakaian putih berdiri dekat mereka. 11 Orang itu berkata, ‘Wahai orang Galilea,
mengapa kamu berdiri memandang ke langit? Sebagaimana Isa telah diangkat ke
syurga dari kalanganmu, begitu jugalah Dia datang kelak.’

Matias dipilihmenggantikan Yudas
12 Setelah itu para rasul pun kembali ke Baitulmaqdis dari bukit bernama Zaitun

yang dekat dengan kota itu, jaraknya sehari Sabat perjalanan. 13 Setibanya mereka di
Baitulmaqdis, mereka naik ke bilik atas tempat mereka menumpang. Mereka ialah
Petrus, Yahya, Yakobus, Andreas; Filipus dan Tomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus
anak Alfeus, dan Simon, orang Patriot; serta Yudas anak Yakobus. 14Mereka semuanya
dengan sehati terus-menerus berdoa, bersama orang perempuan danMaryam ibu Isa,
serta saudara-saudara-Nya.

15 Pada masa itu Petrus berdiri di kalangan para pengikut Isa (kesemuanya yang
berhimpun kira-kira seratus dua puluh orang) lalu berkata, 16 ‘Saudara-saudara, pasti-
lah berlakufirmanyangdahulu disampaikan olehRoh Sucimelalui lidahDaud tentang
Yudas, yang menjadi pandu kepada orang yang menangkap Isa. 17Dia telah dianggap
sebahagian daripada kita dan diberi jawatan dalam pekerjaan kita ini.’

18 (Dia memperoleh sekeping tanah dengan upah durjananya; dia jatuh terjerumus,
bahagian pertengahan tubuhnya pecah dan segala isi perutnya terburai. 19 Seluruh
penduduk Baitulmaqdismendapat tahu hal itu lalumenamakan tanah ituHakal Dama
dalam bahasamereka, iaitu Tanah Darah.)

20 ‘Sudah tersurat dalam kitab Zabur,

‘ “Biarlah tempat kediamannyamenjadi sepi;
Dan jangan sesiapapun tinggal di situ,” dan,
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‘ “Biarlah orang lainmengambil jawatannya.”

21Oleh itu, di antara orang yang telah berserta dengan kita sepanjang masa Junjun-
gan Isa, keluar masuk bersama kita, 22dari masa Isa diimadkan oleh Yahya sampailah
ke hari Dia diangkat naik dari kalangan kita, seorang daripada mereka haruslah
menjadi saksi di samping kita tentang kebangkitan-Nya.’

23Merekamencadangkan dua orang: Yusuf yang juga dipanggil Barsabas (juga dike-
nali sebagai Yustus), dan Matias. 24Mereka pun berdoa, ‘Ya Tuhan yang mengetahui
hati sekalian manusia, tunjukkanlah yang mana antara dua orang ini Engkau pilih
25untukmemegang jawatan ini sertamenjalankan kerja kerasulan bagimenggantikan
Yudas. Ini kerana Yudas telahmeninggalkan jawatan dan pekerjaan ini untuk pergi ke
tempat yang wajar baginya.’ 26Mereka membuang undi lalu terkena kepada Matias.
Dia pun diambil menyertai sebelas rasul itu.

2
Kedatangan Roh Suci

1 Apabila tiba Hari Pentakosta, mereka semuanya bersama-sama di suatu tempat.
2 Tiba-tiba kedengaran bunyi dari langit seperti angin kencang menderu, memenuhi
seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. 3Kemudian kelihatan lidah-lidah yang
berbelah-belah, seperti api rupanya, dan setiap satu hinggap di atas setiap orang
daripada mereka. 4Mereka semuanya dipenuhi Roh Suci lalu mulai bertutur dalam
pelbagai bahasa asing, seperti yang diberi oleh Roh itu.

5 Pada waktu itu terdapat orang Yahudi yang salih daripada segala bangsa di dunia
tinggal di Baitulmaqdis. 6Apabilamendengar bunyi itu,mereka datang beramai-ramai
lalu tercengang kerana masing-masing mendengar orang bertutur dalam bahasanya.
7 Mereka hairan dan takjub lalu berkata sesama sendiri, ‘Bukankah semuanya yang
berkata-kata ini orangGalilea? 8Bagaimanakahmungkinmasing-masing kitamenden-
gar bahasa ibunda sendiri? 9 Orang Partia, Media, dan Elam, orang yang tinggal di
Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia Kecil. 10 Frigia dan Pamfilia,
Mesir dan kawasan-kawasan Libya yang bersempadan dengan Kirene, pengunjung
dari Rom, 11baik berbangsa Yahudimahupunmualaf, orangKreta dan orangArab, kita
mendengar mereka bercakap dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan
Allah yangmenakjubkan.’ 12Oleh itumerekahairandanbingung lalu bertanya sesama
sendiri, ‘Apakah ertinya semua ini?’

13Ada pula yangmengejek, ‘Semua orang ini mabuk air anggurmanis.’
Khutbah Petrus

14Petrus berdiri bersama sebelas rasul lagi lalu berkata dengan suara yang lantang,
‘Saudara-saudara orang Yahudi dan semua penduduk di Baitulmaqdis, ketahuilah hal
ini serta dengarlah baik-baik kata-kataku. 15 Mereka ini bukanlah mabuk seperti
saudara-saudara sangka, kerana hari baru pukul sembilan pagi sekarang. 16 Tetapi
inilah yang dikatakan oleh Nabi Yoel:

17 ‘ “Bahawa akan berlaku pada akhir
zaman, firman Allah,

Aku akanmencurahkan Roh-Ku ke atas
semuamanusia.

Anakmu lelaki perempuan akan bernubuat,
Orangmudamu akanmelihat
penglihatan,
Orang tuamu akan bermimpi.
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18Dan ke atas hamba-Ku lelaki perempuan,
Aku akanmencurahkan Roh-Ku
ketika itu, lalu mereka bernubuat.

19Aku akanmenunjukkan keajaiban di langit
dan alamat di bumi,
darah dan api serta
kepulan-kepulan asap.

20Matahari akanmenjadi gelap,
dan bulanmenjadi seperti darah,
sebelum tiba hari Tuhan yang besar
dan syahdu.

21Dan berlakulah kelak,
bahawa sesiapa yangmenyeru nama Tuhan akan diselamatkan.”

22 ‘Saudara-saudara orang Israel, dengarlah kata-kata ini: Isa orangNasaret itu seorang
Manusia yang dipersaksikan oleh Allah kepadamu dengan mukjizat, keajaiban dan
alamat yang dilakukan Allah melalui-Nya di kalangan kamu. Kamu sendiri tahu
tentang hal itu. 23 Dia, yang diserahkan kepadamu seperti yang telah dirancangkan
danditentukanolehAllah, telahkamusalib danbunuhdenganbantuanorangdurjana.
24Allah telahmembangkitkan-Nya, setelahmembebaskan-Nyadaripada kesengsaraan
maut, kerana tidak mungkin maut dapat menahan-Nya. 25Kerana Daud telah berkata
tentang-Nya:

‘ “Bahawa aku telahmelihat Tuhan
sentiasa di hadapanku.
Dia ada di sisi kananku,
aku tidak akan goyah.

26Maka hatiku bersukacita,
dan lidahku bergembira;
dan jasadku juga akan bersandar
pada harapan.

27Kerana Kau tidak akanmeninggalkan rohku di alammaut,
serta Kau tidak akanmembiarkan jasad Orang Suci-Mu reput.

28Kau telahmemberitahuku jalan hidup,
dan Engkau akanmemenuhiku dengan kebahagiaan di hadirat-Mu.”

29 ‘Saudara-saudaraku, aku akan bercakap terus terang kepadamu tentang moyang
kita Daud, bahawa dia telah wafat dan dimakamkan, dan makamnya ada di tanah
kita sampai hari ini. 30 Oleh sebab dia seorang nabi dan sedar bahawa Allah telah
berjanji kepadanya dengan bersumpah bahawa Dia akanmengangkat daripada benih
keturunan jasadnya dan mendudukkannya di atas takhta kerajaan-Nya. 31 Dia telah
melihat terdahulu hal ini, maka dia bercakap tentang kebangkitan al-Masih, bahawa
roh-Nya tidak akanditinggalkandi alammaut, dan jasad-Nya tidak akan reput. 32Allah
telahmembangkitkan Isa ini dan kami semuamenyaksikannya. 33Dia telah dinaikkan
ke syurga ke sebelah kanan Allah, dan daripada Allah Bapa dia telah menerima Roh
Suci yang telah dijanjikan-Nya. Lalu Diamencurahkan Roh itu seperti yang kamu lihat
dandengar sekarang. 34Daud tidaknaik ke syurga, tetapi dia sendiri berkata demikian,

‘ “Tuhan berfirman kepada Junjunganku:
‘Duduklah di sebelah kanan-Ku,

35 sehingga Kujadikanmusuh-musuh-Mu alas kaki-Mu.’ ”
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36 ‘Oleh itu, hendaklah seluruh orang Israel tahu dengan pastinya, bahawa Allah
telahmenjadikan Isa, yang kamu salib itu, Junjungan dan al-Masih.’ 37Apabilamereka
mendengar ini, hati mereka pun berasa tertusuk, lalu mereka berkata kepada Petrus
dan para rasul yang lain, ‘Saudara-saudara, apakah yang patut kami perbuat?’

38 Petrus pun berkata kepada mereka, ‘Bertaubatlah, dan hendaklah setiap orang
daripada kamu diimadkan atas nama Isa al-Masih supaya dosa-dosamu diampunkan;
dan kamu akanmenerima pemberian Roh Suci daripada Allah; 39kerana janji itu telah
dibuat kepada kamu dan anak-anakmu, dan kepada semua yang jauh-jauh, seberapa
ramai yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita.’

40 Petrus bersaksi dengan banyak perkataan lain lagi, dan menyeru mereka, ‘Sela-
matkanlah dirimu daripada angkatan yang ingkar ini.’ 41Kemudian semua orang yang
menerima kata-katanya dengan rela hati diimadkan; pada hari itu bilangan mereka
bertambah kira-kira tiga ribu orang.

Jemaah yang pertama
42Mereka berpegang teguh kepada pengajaran para rasul, dan kepada perpaduan,

pembahagian roti dan doa. 43Rasa takut memenuhi setiap hati dan banyak keajaiban
serta alamat dilakukan melalui para rasul itu. 44 Ketika itu semua yang beriman
tetap bersatu dan berkongsi segala yang ada pada mereka, 45 serta menjual semua
hartabendamereka lalumembahagikanantaramerekamenurutkeperluanseseorang.
46Demikianlah setiap hari mereka di rumah ibadat dengan satu hati, dan membahagi
roti dari rumahke rumah, lalumemakanrezekimerekadengan sukacitadan tulushati,
47sambilmemujiAllahdanmenerimarasamuhibahdaripadasemuaorang. Setiaphari
Tuhanmenambah bilangan jemaahmereka itu dengan orang yang diselamatkan.

3
Orang lumpuh disembuhkan

1Petrus dan Yahya naik ke rumah ibadat bersama-samapadawaktu sembahyang, iaitu
pukul tiga petang. 2 Ada seorang lumpuh sejak dari rahim ibunya. Setiap hari dia
diangkat orang dan diletakkan di pintu rumah ibadat itu yang dinamakan Pintu Indah,
untuk meminta sedekah daripada orang yang masuk ke rumah ibadat itu. 3 Apabila
dia melihat Petrus dan Yahya sedang hendak masuk ke rumah ibadat itu, dia pun
meminta sedekah. 4 Petrus merenungnya, bersama Yahya, lalu berkata, ‘Pandanglah
kami.’ 5Orang itu pun menatap mereka, dengan harapan mendapat sesuatu daripada
mereka.

6 Kemudian Petrus berkata, ‘Emas perak tiada padaku, tetapi apa yang ada padaku
kuberikan kepadamu: Dalam nama Isa al-Masih, orang Nasaret, bangkit dan berjalan-
lah.’ 7 Petrus memegang tangan kanannya dan menolongnya berdiri, lalu serta-merta
tulang kaki dan buku lalinya mendapat kekuatan. 8 Orang itu melompat bangun,
berdiri lalu berjalan. Kemudian dia masuk ke rumah ibadat itu mengikut Petrus
dan Yahya sambil berjalan, melompat dan memuji Allah. 9 Semua orang melihatnya
berjalan sambil memuji Allah. 10Ketika itumereka punmengetahui dia itu orang yang
duduk meminta sedekah di Pintu Indah rumah ibadat itu. Mereka pun dipenuhi rasa
hairan dan ajaib akan apa yang telah berlaku kepadanya.

Petrus berkhutbah di rumah ibadat
11 Sementara orang lumpuh yang telah disembuhkan itu berpegang kepada Petrus

dan Yahya, semua orang yang tersangat hairan itu berlari mengerumuni mereka di
serambi yang dinamakan Serambi Sulaiman. 12 Apabila Petrus melihat keadaan ini,
dia terus berkata kepada orang yang berhimpun itu, ‘Saudara-saudara orang Israel,
mengapa kamu takjub melihat kejadian ini? Mengapa pula kamu merenung kami,
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seolah-olah dengan kuasa atau kewarakan kami sendiri kami telah membolehkan
orang iniberjalan? 13Tuhan Ibrahim, IshakdanYakub, Tuhannenekmoyangkita, telah
memuliakanHamba-Nya Isa yang telahkamuserahkandan sangkal di hadapanPilatus
walaupun dia membuat keputusan hendak melepaskan-Nya. 14 Kamu menyangkal
Yang Suci dan Benar itu, serta meminta seorang pembunuh diserahkan kepadamu,
15 lalu kamumembunuh sumber hayat itu; Allahmembangkitkan-Nya daripada kema-
tian, dan kami ini menjadi saksinya. 16 Iman pada nama Isa telah menguatkan orang
ini, yang kamu lihat dan kenali. Ya, iman yang datang daripada-Nya telah memberi
orang ini kesihatan yang sempurna di hadapan kamu sekalian.

17 ‘Namun, saudara-saudara, aku tahu bahawa kamu berbuat demikian dalam ke-
jahilan, begitu juga para pemimpinmu. 18Tetapi dengan cara demikianlah segala yang
dinyatakanAllahmelalui lidah nabi-nabi-Nya, bahawa al-Masih akanmenderita, telah
ditunaikan-Nya. 19Oleh itu bertaubatlah dan berpalinglah kepada Allah, supaya dosa-
dosamudihapuskan, dan supayamasa yangmemberikan kesegaran datang kelak dari-
pada Tuhan. 20Dan juga supaya Dia menghantar Isa al-Masih yang telah ditentukan-
Nya menjadi al-Masih bagimu. 21 Al-Masih mesti tetap di syurga hingga sampai
masa Allah memulihkan segala-galanya, seperti yang difirmankan-Nya dahulu kala
melalui lidah nabi-nabi-Nya yang suci. 22 Musa sesungguhnya telah berkata kepada
nenek moyang kita, “Allah Tuhanmu akan membangkitkan untukmu seorang Nabi
sepertiku dari kalangan saudara-saudaramu. Dengarlah segala kata-Nya kepadamu
dalam semua hal. 23 Setiap jiwa yang tidakmendengar kata Nabi itu akan dibinasakan
sama sekali dari kalangan kaumnya.”

24 ‘Ya, semua nabi, dari Samuel dan selepasnya, semua yang telah bersuara, juga
telah bernubuat tentang zaman ini. 25Kamu adalah anak cucu nabi-nabi itu, danwaris
perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek moyang kita melalui firman-Nya kepada
Ibrahim, “Melalui benihmu semua kaum di dunia akan diberkati.” 26 Pertama sekali
kepada kamu, Allah telahmembangkitkanHamba-Nya Isa danmenghantar-Nya untuk
memberkatimu denganmemalingkan kamu sekalian daripada kejahatanmu.’

4
Petrus dan Yahya di hadapanMajlis Agama

1 Sementara Petrus dan Yahya itu bercakap kepada orang ramai, para imam dan ketua
pengawal rumah ibadat serta orang Saduki datang kepada mereka. 2Mereka sangat
gelisah bahawa rasul itu mengajar orang ramai dan memberitakan kebangkitan dari-
pada kematian melalui Isa. 3Mereka menangkap Petrus dan Yahya lalu memasukkan
mereka ke dalam penjara sampai esok kerana hari sudah malam. 4Namun demikian,
ramai orang yang telah mendengar apa yang diajarkan itu percaya, dan jumlah laki-
laki telah bertambah kira-kira lima ribu.

5 Pada esoknya, para pemimpin masyarakat Yahudi, tua-tua dan guru-guru Taurat
berhimpun di Baitulmaqdis, 6 dan juga imam besar Hanas, Kayafas, Yahya, Iskandar
dan seluruh keluarga imam besar. 7 Mereka membawa Petrus dan Yahya untuk
dihadapkan kepadamereka. Kemudianmereka pun bertanya, ‘Dengan kuasa apa dan
dengan nama siapakah kamu telahmelakukan perkara itu?’

8PetrusyangdipenuhiRohSuci berkatakepadamereka, ‘Parapemimpinmasyarakat
Israel! 9 Sekiranya hari ini kami dihakimi atas perbuatan baik kepada seorang yang
lumpuh, sehingga dia dipulihkan, 10 maka ketahuilah kamu sekalian dan seluruh
bangsa Israel, bahawa dengan nama Isa al-Masih dari Nasaret, yang telah kamu salib
dan telahdibangkitkanAllahdaripadakematian, dengannamaDialahorang iniberdiri
di sini di hadapanmu dalam keadaan sihat sempurna. 11 Inilah
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‘ “batu yang dibuang oleh kamu
sebagai pembina,
kini telahmenjadi batu penjuru.”

12Tiadalah penyelamatan melalui sesiapa yang lain, kerana tiada nama lain di bawah
langit ini diberikan di kalanganmanusia, yang dapat menyelamatkan kita.’

13 Apabila mereka melihat keberanian Petrus dan Yahya sedangkan kedua-duanya
ternyataorangyang tidakberpelajaranserta tidak terlatih,merekapunhairan. Mereka
sedar bahawa kedua-duanya telah bersama dengan Isa. 14 Apabila mereka melihat
orangyangsudahdisembuhkan ituberdiri di sisi kedua-duanya,mereka tidaklahdapat
menyangkal lagi. 15Tetapi setelahmerekamenyuruh kedua-duanya keluar dari majlis
itu, mereka pun bermesyuarat sesama sendiri, 16 ‘Apakah yang akan kita lakukan
kepada mereka itu? Sesungguhnya sudah nyata kepada semua orang Baitulmaqdis
bahawa satu mukjizat yang mengagumkan telah dilakukan melalui mereka, dan kita
tidak dapatmenafikannya. 17Tetapi supayaberita ini tidak tersebar lebih luas di kalan-
gan bangsa kita, eloklah kita melarang mereka berkata-kata lagi kepada sesiapapun
denganmenggunakan nama itu.’

18 Dengan demikian mereka pun memanggil kedua-duanya itu dan mengeluarkan
perintah jangan sekali-kali bercakap atau mengajar dengan nama Isa. 19Tetapi Petrus
dan Yahyamenjawab, ‘Wajarkah pada pandangan Allah jika kamimendengar katamu
lebih daripadamendengar kata Allah? Timbangkanlah, 20kerana kamimesti bercakap
tentang segala yang telah kami lihat dan dengar itu.’

21 Setelah membuat beberapa ugutan lagi, mereka melepaskan kedua-dua rasul itu
kerana tidak tahu bagaimana hendak menghukum mereka, memandangkan seluruh
masyarakat memuji Allah atas apa yang telah dilakukan itu; 22 padahal orang yang
disembuhkanmelalui mukjizat itu sudah berumur lebih daripada empat puluh tahun.

Doa orang beriman
23 Setelah dilepaskan, Petrus dan Yahya segera pergi mendapatkan rakan-rakannya
lalu menceritakan segala yang dikatakan oleh imam-imam besar dan para pemimpin
masyarakat itu kepada mereka. 24 Apabila mendengar segalanya, mereka semua
berserudengansatuhati, ‘YaAllah, EngkaulahTuhanyangmenjadikan langit danbumi
serta laut dengan segala isinya, 25yangmelalui lidah hamba-MuDaud telah berfirman:

‘ “Mengapa bangsa-bangsa asing naik
berang dan kaum-kaum berkomplot dengan sia-sia?

26Raja-raja bumi ini menegakkan pendirian,
dan para pemimpin bermuafakat
untukmelawan Tuhan
danmelawan Dia yang diurapi-Nya.”

27 Sesungguhnya Herodes dan Pontius Pilatus, bersama orang asing dan bangsa Israel
telah berhimpun dalam negeri ini melawan Hamba Suci-Mu Isa yang telah Kauu-
rapi, 28 untuk melakukan segala yang sudah ditentukan oleh kuasa dan tujuan-Mu.
29 Ya Tuhan, lihatlah ugutan mereka dan kurniakanlah kepada hamba-hamba-Mu
ini, sepenuh keberanian untuk menyampaikan firman-Mu. 30 Hulurkan tangan-Mu
untukmenyembuhkan, danmelakukan tanda-tanda ajaib sertamukjizat dengannama
Hamba Suci-Mu Isa.’

31Setelahmerekaberdoa, tempatmerekaberhimpun itubergoncang. Mereka semua
dipenuhi dengan Roh Suci danmengucap firman Allah dengan berani.

Orang beriman berkongsi segalanya
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32 Semua orang yang sudah percaya itu sehati sejiwa. Tiada seorang pun yang
mengatakan sesuatu itu miliknya; mereka berkongsi segalanya. 33Dengan kuasa yang
hebat rasul-rasul itu bersaksi tentang kebangkitan Junjungan Isa. Kasih kurnia besar
melimpahi mereka sekalian. 34Tiada seorang pun di antaramereka yang kekurangan;
kerana semua yang memiliki harta atau rumah telah menjualnya, membawa wang
jualan itu 35 dan meletakkannya di kaki para rasul; lalu dibahagikanlah di antara
merekamenurut keperluanmasing-masing.

36 Yusuf yang digelar para rasul Barnabas (yang diterjemahkan sebagai Anak Pen-
dorong), orang Lewi dari Kuprus, 37 ada mempunyai tanah. Dia menjualnya lalu
membawawang jualan itu, danmeletakkannya di kaki para rasul.

5
Ananias dan Safira

1 Seorang yang bernama Ananias, serta isterinya Safira, telah menjual sebidang tanah
milik mereka. 2 Dia menyimpan sebahagian wang jualan itu dengan pengetahuan
isterinya danmembawa sebahagian lagi untuk diletakkan di kaki para rasul.

3 Petrus berkata, ‘Ananias, mengapakah Iblis memenuhi hatimu sehingga kau
berdusta kepadaRohSuci denganmenyimpan sebahagianwang jualan tanah ituuntuk
dirimu? 4 Ketika tanah itu masih ada, bukankah tanah itu milikmu? Setelah dijual,
bukankah wangnya dalam kawalanmu juga? Mengapakah kamu membentuk niat ini
dalam hatimu? Kamu bukan berdusta kepadamanusia tetapi kepada Allah.’

5 Apabila Ananias mendengar kata-kata itu, dia pun rebah lalu meninggal
dunia. Oleh yang demikian semua orang yang mendengar hal itu amat ketakutan.
6 Orang muda-muda bangun lalu mengkafankannya, mengangkatnya keluar dan
menguburkannya.

7 Kira-kira tiga jam kemudian, isterinya masuk tanpa mengetahui apa yang telah
terjadi. 8 Petrus berkata kepadanya, ‘Katakanlah kepadaku, adakah kamu menjual
tanah itu dengan harga sekian?’ Perempuan itumenjawab, ‘Ya, dengan harga sekian.’

9Petrus berkata kepadanya, ‘Bagaimanapula kamuberdua telah bermuafakat untuk
mencubai Roh Tuhan? Lihatlah, kaki orang yang telah menguburkan suamimu ada di
muka pintu, danmereka akanmengangkatmu pula keluar.’

10 Perempuan itu serta-merta rebah di kakinya lalu meninggal dunia. Orang muda-
muda itumasukdanmendapati perempuan itu sudahmati lalumengangkatnya keluar
dan menguburkannya di sisi suaminya. 11 Oleh yang demikian, seluruh masyarakat
yang beriman amat ketakutan, begitu juga semua yangmendengar hal itu.

Tanda-tanda ajaib danmukjizat
12 Melalui rasul-rasul itu banyak alamat ajaib dan mukjizat dilakukan di kalan-

gan masyarakat itu. Semuanya berhimpun dengan sehati di Serambi Sulaiman.
13 Walaupun orang lain tidak berani menyertai mereka, namun orang ramai sangat
menghormati mereka. 14 Semakin lama semakinlah bertambah bilangan orang yang
mempercayai Tuhan, baik lelaki mahupun perempuan. 15 Orang membawa orang
sakit keluar ke tengah jalan, membaringkan mereka di atas katil dan kaus, dengan
harapan sekurang-kurangnya bayang-bayang Petrus akan menyentuh sesetengahnya
apabila dia lalu kelak. 16 Ramai pula orang dari kota-kota sekeliling Baitulmaqdis
datang berhimpun,membawaorang yang sakit dan yang dirasuk roh-roh durjana, lalu
semuanya disembuhkan.

Para rasul dianiaya
17 Imam besar dan semua yang bersamanya (iaitu dari mazhab orang Saduki) amat

iri hati 18 lalu menangkap rasul-rasul itu dan memasukkan mereka ke penjara umum.
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19Tetapi padamalam itumalaikat Tuhanmembukapintupenjara lalumembawarasul-
rasul itu keluar sambil berkata, 20 ‘Pergilah berdiri di rumah ibadat dan nyatakan
segalanya tentang hidup baru ini kepada orang ramai.’

21Setelahmendengar kata-kata itu, ketika fajarmenyingsing,merekapergi ke rumah
ibadat danmulamengajar.
Kemudian tibalah imam besar dan pengikut-pengikutnya. Mereka memanggil para

tua-tua bani Israel berkumpul untuk mengadakan mesyuarat Majlis Agama, lalu
memerintahkanrasul-rasul itudibawadaripenjarauntukdihadapkankepadamereka.
22Apabila pegawai-pegawai itu sampai di penjara dan mendapati rasul-rasul itu tidak
ada di situ, mereka pun pulangmelaporkan hal itu, 23 ‘Kami dapati pintu penjara tetap
berkunci dan pengawal-pengawal berjaga di situ, tetapi apabila kamimembuka pintu,
kami dapati tiada seorang pun di dalam penjara itu.’ 24 Apabila ketua rumah ibadat
dan ketua-ketua imammendengar laporan itu, mereka kebingungan tentang apa yang
mungkin terjadi kelak.

25 Kemudian seorang lelaki masuk dan berkata kepada mereka, ‘Orang yang tuan-
tuan penjarakan itu sedang mengajar orang ramai di dalam rumah ibadat!’ 26Dengan
demikian, ketua rumah ibadat pergi diiringi pegawai-pegawai lalu membawa rasul-
rasul itu beredar dari situ tanpa menggunakan kekerasan, kerana takut direjam oleh
orang ramai.

27 Mereka membawa para rasul ke hadapan Majlis Agama. Imam besar berkata,
28 ‘Bukankahkami telahmelarang keras kamumengajar atas nama itu? Tetapi lihatlah,
kamu telah menyebarkan ajaran itu ke serata Baitulmaqdis dan berniat mempertang-
gungjawabkan kami atas kematian-Nya!’

29Petrusdan rasul yang lainmenjawab, ‘Kamiharus taat akanAllah, bukanmanusia!
30Allah Tuhan yang disembah oleh nenekmoyang kita telah membangkitkan Isa yang
telah kamu bunuh dengan menyalib-Nya. 31Allah mengangkat Isa kepada kedudukan
mulia di sebelah kanan-Nya, sebagai Anak Raja dan Penyelamat, supaya umat Israel
dapat bertaubat dan dosa-dosamereka diampuni. 32Kamimenjadi saksi dalam semua
hal ini, begitu juga Roh Suci yang dikurniai Allah kepada semua yang taat akan
perintah-Nya.’

33 Apabila anggota-anggota Majlis Agama mendengar kata-kata itu, mereka sangat
marah sehingga berura-ura hendak membunuh para rasul. 34Akan tetapi di kalangan
anggota Majlis Agama itu ada seorang Farisi bernama Gamaliel, seorang guru Taurat
yang sangatdisegani. Diabangkit lalumengarahkanorangmembawapararasulkeluar
sejurus. 35Kemudian dia berkata kepadaMajlis Agama, ‘Saudara-saudara orang Israel!
Timbangkan halus-halus apa yang hendak saudara semua lakukan terhadap orang
itu. 36 Suatu masa dulu, Teudas telah bangkit dan mengaku dirinya pemimpin besar.
Kira-kira empat ratus orang menjadi pengikutnya. Tetapi dia dibunuh, lalu semua
pengikutnya kucar-kacir dan pergerakannya hilang begitu saja. 37 Selepas itu muncul
pula Yudas, orang Galilea, pada masa pembancian. Dia mempengaruhi ramai orang
untukmemberontak, namun dia juga dibunuh, lantas semua pengikutnya kucar-kacir.
38 Dengan demikian, dalam hal ini, aku cadangkan jangan ambil apa-apa tindakan
terhadap orang itu. Bebaskan mereka. Kalau rancangan atau usaha ini daripada
manusia, segalanya akan hilang begitu saja. 39 Sebaliknya, kalau segalanya itu datang
daripada Allah, saudara-saudara tidak mungkin menumpaskannya, malah mungkin
akan ternyata bahawa saudara-saudaramelawan Allah.’

40Majlis Agamamenerima nasihat Gamaliel. Para rasul dipanggil, dipukul, dilarang
lagi bercakap dengan nama Isa, lalu dibebaskan.

41 Ketika beredar pergi dari Majlis Agama, para rasul bersukacita kerana dianggap
layak menanggung aib atas nama Isa. 42 Setiap hari, di rumah ibadat dan di setiap
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rumah orang, mereka terus-menerus mengajarkan dan menyebarkan bahawa Isa
itulah al-Masih, Penyelamat yang diutus Allah.

6
Tujuh orang dipilih untuk berkhidmat

1 Tidak berapa lama selepas itu, ketika pengikut Isa kian meningkat bilangannya, tim-
bullah aduan daripada orang Yahudi peranakan Yunani terhadap orang Yahudi Ibrani.
Orang Yahudi peranakan Yunani berkata bahawa balu di kalangan mereka diabaikan
dalam pengagihan bantuan harian. 2Dengan demikian, dua belas rasul itu menghim-
punkan semua pengikut Isa lalu berkata, ‘Kami ini tidaklah wajar mengetepikan
kewajipan menyebarkan firman Allah untuk melayan di meja makan. 3 Oleh itu,
pilihlah tujuh orang di kalangan saudara-saudara yang mempunyai nama baik dan
dipenuhi Roh Suci serta kebijaksanaan, supaya kami tugaskanmerekamengendalikan
hal itu. 4Kami akanmemenuhi masa kami dengan berdoa danmenyampaikan firman
Allah.’

5 Semua bersetuju dengan cadangan para rasul. Mereka memilih Stefanus, seorang
yang sangat teguh imannya serta dikuasai oleh Roh Suci. Di samping itu mereka
memilih Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus dari Antiokhia,
seorangpenganut agamaYahudi. 6Tujuhorang itu dibawakehadapanpara rasul. Para
rasul pun berdoa danmeletakkan tangan ke atas mereka.

7 Dengan demikian firman Allah semakin tersebar dan bilangan pengikut Isa di
Baitulmaqdis kianmeningkat, dan ramai imammenjadi orang beriman.

Stefanus ditangkap
8 Stefanus, yang dipenuhi iman dan kuasa rohani, banyak melakukan keajaiban
dan alamat di kalangan orang ramai. 9 Tetapi ada beberapa orang yang bangkit
menentangnya, iaitu anggota saumaah yang disebut SaumaahOrang Yang Dibebaskan
(terdiri daripadaorangYahudi dari Kirene, Iskandaria, Kilikia danAsia). Merekamulai
berbahas dengan Stefanus. 10Namun,mereka tidak dapatmenewaskankebijaksanaan
dan Roh Suci yangmengilhamkan kata-katanya.

11Setelah itumerekasenyap-senyapmendorongbeberapaorangberkata, ‘Kami telah
mendengar dia melafazkan kata-kata kufur terhadapMusa dan Allah.’

12Mereka menghasut orang ramai, tua-tua dan guru-guru Taurat sehingga Stefanus
ditangkap dan dihadapkan ke Majlis Agama. 13 Mereka membawa saksi-saksi palsu
yangberkata tentangStefanus, ‘Orang ini tidakputus-putusmeluahkankata-katakufur
tentang tempat suci ini danhukumagamakita. 14Kamimendengardiaberkatabahawa
Isa orang Nasaret itu akan membinasakan tempat ini dan mengubah segala adat yang
telah disampaikan kepada kita olehMusa.’

15 Ketika itu semua orang yang duduk di Majlis Agama merenung Stefanus dan
melihat mukanya seperti wajahmalaikat.

7
Pembicaraan Stefanus

1 Kemudian imam besar bertanya kepada Stefanus, ‘Benarkah segala tuduhan ini?’
2 Stefanus menjawab, ‘Bapa-bapa dan saudara-saudara! Dengarlah: Sebelum moyang
kita Ibrahim berpindah ke Haran, Allah Yang Maha Tinggi telah menampakkan diri
kepadanya di Mesopotamia. 3 Allah berfirman kepadanya, “Tinggalkanlah negerimu
dan keluargamu. Pergilah ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu.”
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4 ‘Ibrahimpun terusmeninggalkannegeri Kasdimdan tinggal diHaran. Setelah bapa
Ibrahimmeninggaldunia,Allahmemindahkanpula Ibrahimkenegeri tempat saudara-
saudara dan bapa-bapa tinggal sekarang ini. 5 Ketika itu Allah tidak memberikan
warisan apapun kepada Ibrahim sebagai miliknya, secebis tanah pun tidak. Namun
begitu, Allah berjanji akan mengurniakan tanah ini kepada Ibrahim sebagai miliknya
dan milik keturunannya, walaupun pada masa itu Ibrahim tidak mempunyai anak.
6 Namun Allah berfirman kepadanya bahawa keturunannya akan tinggal di negeri
orang, dan akan diperhamba serta ditindas selama empat ratus tahun. 7 “Aku akan
menghukum bangsa yang memperhamba mereka,” Allah berfirman. “Kemudian
mereka akan keluar dari negeri itu dan menyembah-Ku di sini.” 8 Kemudian Allah
membuat perjanjian sunat dengan Ibrahim; maka Ibrahim mendapat anak lelaki
bernama Ishak dan menyunatkannya pada hari kelapan; Ishak mendapat Yakub dan
Yakubmendapat dua belas orang anak lelaki yangmenjadi nenekmoyang bangsa kita.

9 ‘Nenek moyang bangsa kita itu menaruh hasad dengki terhadap Yusuf lalu men-
jualnya sebagai hamba di Mesir. Tetapi Allahmenyertainya 10danmenyelamatkannya
daripada segala kesusahannya. Apabila Yusuf mengadap Firaun raja Mesir, Allah
mengurniainya budi dan kebijaksanaan, sehingga raja Mesir melantiknya menjadi
gabenor yang berkuasa ke atas seluruh negeri itu dan istananya.

11 ‘Kemudian seluruh Mesir dan Kanaan dilanda kebuluran, dan nenek moyang
kita tidak dapat mencari makanan. 12 Apabila Yakub mendengar bahawa di Mesir
ada gandum, dia menyuruh anak-anaknya, nenek moyang kita, pergi ke situ bagi
kali pertama. 13 Ketika mereka ke sana bagi kali kedua, Yusuf diperkenalkan kepada
saudara-saudaranya itu dan keluarga Yusuf diketahui oleh Firaun. 14 Lalu Yusuf
mengirim khabar danmeminta bapanya, Yakub, serta seluruh keluarganya berpindah
ke Mesir; tujuh puluh lima orang semuanya. 15 Yakub sekeluarga pun berpindah ke
Mesir. Di situlah dia dan nenek moyang kita meninggal dunia. 16 Jenazah mereka
dibawa ke Sikhemdan dikebumikan di kuburan yang telah dibeli oleh Ibrahimdengan
sejumlah wang daripada suku Hamor, bapa Sikhem.

17 ‘Apabila masa bagi Allah menunaikan janji-Nya kepada Ibrahim semakin hampir,
bilanganbangsa kita diMesir telahmeningkat banyak sekali. 18Kemudian seorang raja
lain yang tidak kenal akan Yusuf naik takhta kerajaan Mesir. 19 Raja itu memperdaya
bangsa kita dan menindas nenek moyang kita, dengan memaksa mereka membuang
bayi yang baru lahir danmembiarkannyamati.

20 ‘Pada masa itulah Musa dilahirkan, seorang bayi yang elok di mata Allah. Dia
dipeliharadi rumahbapanya selama tigabulan. 21Apabiladia terpaksadibuang, puteri
Raja Mesir mengambilnya dan memeliharanya sebagai anak sendiri. 22Musa menjadi
arif dalam segala ilmu pengetahuan serta kebijaksanaan orang Mesir dan menjadi
seorang yang sangat handal, baik dari segi perkataanmahupun perbuatan.

23 ‘SewaktuMusa berusia empat puluh tahun, hatinya tergerak hendakmengunjungi
saudara-saudaranya bani Israel. 24 Dia terpandang salah seorang daripada mereka
sedang dianiaya oleh seorang Mesir. Dia pun membela orang yang dianiaya itu dan
membunuhorangMesir itu; 25keranaMusamenyangka saudara-saudara sebangsanya
mengerti bahawa Allah akan membebaskan mereka melaluinya, tetapi mereka tidak
mengerti. 26Esoknya, dia terlihatpuladuaorang Israel sedangbergaduh lalucubamen-
damaikanmereka, katanya, “Kamu bersaudara. Mengapa kamu salingmenganiaya?”

27 ‘Tetapi orang yang menganiaya saudara sebangsanya itu menolak Musa ke
tepi sambil bertanya, “Siapa yang menjadikan kamu pemerintah dan hakim kami?
28 Adakah kamu ingin membunuhku seperti kamu membunuh orang Mesir itu kel-
marin?” 29 Ketika Musa mendengar kata-kata itu, dia lari dari Mesir lalu menetap di
negeri Midian. Di situ dia mendapat dua orang anak lelaki.
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30 ‘Empatpuluh tahunkemudian,malaikatmenampakkandiri kepadaMusadidalam
api belukar yang bernyala, di tanah gurun dekat Gunung Sinai. 31Musa kehairanan
melihatnya lalu menghampirinya. Dia mendengar suara Tuhan berfirman, 32 “Akulah
Tuhannenekmoyangmu; Tuhan Ibrahim, IshakdanYakub.” Musagementarketakutan
dan tidak berani memandang lagi.

33 ‘Tuhan berfirman seterusnya, “Tanggalkan kasutmu, kerana tempat kamu berdiri
itu tanah suci. 34Aku telahmelihat penindasanumat-KudiMesir. Aku telahmendengar
rintihanmereka, dan telah turununtukmembebaskanmereka. Sekarangmarilah, Aku
akanmengutusmu keMesir.”

35 ‘Musa inilahyang telahditolakolehumat Israeldengankata-kata, “Siapayangmen-
jadikan kamu pemerintah dan hakim kami?” Justeru dialah yang diutus Allah sebagai
pemerintah dan pembebas, melalui malaikat yang menampakkan diri kepadanya di
belukar itu. 36 Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir setelah melakukan
pelbagaimukjizat dan keajaiban diMesir, di LautMerah dan kemudian di tanah gurun
selama empat puluh tahun.

37 ‘Musa inilah yang berkata kepada bangsa Israel, “Allah akan mengutus seo-
rang Nabi kepadamu, sebagaimana Dia telah mengutusku dari kalangan bangsamu.”
38 Musa inilah yang bersama bangsa Israel berhimpun di tanah gurun. Dia di sana
berserta nenek moyang kita dan malaikat yang berkata-kata kepadanya di Gunung
Sinai. Dialah yangmenerima firman hidup, untuk disampaikan kepada kita.

39 ‘Tetapi nenekmoyangkita enggan taat kepadanya. Merekamenolaknyadandalam
hati mereka berpaling semula ke Mesir. 40Mereka berkata kepada Harun, “Buatkan
kami patung pujaan yang dapat memimpin kami, kerana kami tidak tahu apa yang
telah terjadi kepada Musa yang membawa kami keluar dari Mesir.” 41 Setelah itu
mereka membuat berhala berbentuk anak lembu dan mempersembahkan korban
kepada berhala itu. Mereka bersuka ria meraikan buatan tangan mereka sendiri.
42 Oleh itu Allah berpaling daripada mereka dan membiarkan mereka menyembah
segala yang di langit. Demikianlah yang tersurat di dalam kitab nabi-nabi:

‘ “Adakah kamumempersembahkan kepada-Ku
binatang sembelihan dan korban
selama empat puluh tahun di tanah gurun, hai orang Israel?

43Malah kamumengusung khemahMolokh
dan bintang berhalamu Refan,
patung-patung yang kamu buat untuk kamu sembah;

maka Aku akanmembuangmu
jauh ke seberang Babel.”

44 ‘Nenek moyang kita mempunyai Khemah Kesaksian di tanah gurun. Khemah ini
dibuat sebagaimana yang diperintahkan kepada Musa menurut contoh yang telah
dilihatnya. 45 Nenek moyang kita, setelah menerimanya, bersama Yusak telah mem-
bawanya masuk ke negeri kita yang dikuasai oleh bangsa-bangsa asing. Allah telah
mengusir bangsa-bangsa asing itu di hadapan mereka, dan khemah itu tetap di tanah
tersebut hingga zaman Daud. 46 Daud mendapat keredaan Allah dan memohon izin-
Nya untukmembina sebuah rumah untuk Tuhan yang disembah oleh Yakub. 47Tetapi
Sulaiman yangmembina rumah untuk-Nya.

48 ‘Namun, Tuhan Yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam rumah buatan tangan
manusia, seperti kata nabi:

49 ‘ “Syurga arasy-Ku,
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dan bumi alas kaki-Ku.
Rumah apakah yang hendak

kamu bina untuk-Ku,
dan dimanakah tempat
rehat-Ku?” firman Tuhan.

50 ‘ “Bukankah Aku sendiri yang telahmencipta semuanya?”
51 ‘Hai yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telingamu! Kamu sentiasa

melawan Roh Suci sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyangmu. 52 Nabi
manakah yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Mereka membunuh nabi-nabi
yang telah menubuatkan kedatangan Yang Benar itu, yang kamu khianati dan bunuh.
53 Kamu telah menerima Taurat Allah yang disampaikan oleh malaikat, tetapi kamu
tidakmematuhinya.’

Stefanus direjam
54Apabilamendengar kata-kata ini,mereka tersangat sakit hati danberang terhadap

Stefanus. 55 Akan tetapi dia dipenuhi Roh Suci lalu merenung ke langit dan melihat
kemuliaan Allah serta Isa berdiri di sebelah kanan Allah. 56Dia berkata, ‘Lihatlah! Aku
nampak syurga terbuka dan Putera Insan berdiri di sebelah kanan Allah!’

57Mereka punbertempik sambilmenutup telinga lalumenyerang Stefanus serentak.
58 Mereka menyeret dia ke luar kota lalu merejamnya. Orang yang menyaksikan
segalanya itu meletakkan jubahmereka di kaki seorangmuda bernama Saul.

59 Ketika mereka merejam Stefanus, dia berseru, ‘Junjungan Isa, terimalah rohku.’
60 Kemudian dia berlutut dan berteriak dengan suara yang kuat, ‘Junjungan, jangan
tanggungkan dosa ini atas mereka.’ Setelah berkata demikian, dia pun meninggal
dunia.

8
Penganiayaan terhadap jemaah di Baitulmaqdis

1 Saul menyetujui kematian Stefanus. Pada masa itu penganiayaan yang dahsyat
dilakukan terhadap jemaah di Baitulmaqdis; dan mereka pun bercerai-berai di serata
Yudea dan Samaria, kecuali para rasul. 2 Beberapa orang yang salih mengebumikan
Stefanus dan amat meratapi kematiannya. 3 Saul berusaha untuk menghapuskan
jemaah; dia memasuki setiap rumah dan menyeret keluar lelaki perempuan lalu
memasukkanmereka ke dalam penjara.

Filipus di Samaria
4Merekayangbercerai-berai pergimerata-ratamengajarkanfirmanAllah. 5Kemudian
Filipus pergi ke sebuah kota di Samaria dan memberitakan al-Masih kepada orang di
situ. 6Apabila orang ramai mendengar apa yang dikatakan Filipus dan melihat segala
keajaiban yang dilakukannya, mereka semua memperhatikan dengan sepenuh hati
apa yang dikatakannya; 7 kerana roh-roh durjana keluar sambil melolong daripada
ramai orang yang kerasukan, manakala sebilangan besar yang lumpuh dan tempang
telah disembuhkan. 8 Seluruh kota itu amat bersukacita.

Simon ahli sihir
9 Akan tetapi ada seorang lelaki bernama Simon, yang dahulunya mengamalkan

sihir di situ dan mengagumkan orang Samaria serta mengaku dirinya seorang yang
hebat. 10Mereka semua, daripada yang paling rendah tarafnya hinggalah kepada yang
tertinggi, mendengar katanya. Mereka berkata, ‘Orang ini dikenal sebagai Kuasa Besar
Allah.’ 11 Mereka mendengar katanya kerana dia telah lama mengagumkan mereka
dengan sihirnya. 12Namun apabila mereka mempercayai Filipus ketika dia bercakap
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tentang hal-hal berkaitan dengan kerajaan Allah dan nama Isa al-Masih, mereka pun
diimadkan, baik lelakimahupun perempuan. 13Kemudian Simon sendiri percaya; dan
setelahdiimadkandia terusmenyertai Filipusdanamatkagummelihat keajaiban serta
alamat yang dilakukan.

14 Apabila para rasul di Baitulmaqdis mendengar bahawa orang Samaria telah
menerimafirmanAllah,merekamengutus Petrus danYahya ke sana. 15Setelah sampai
di situ, kedua-duanya berdoa semoga mereka menerima Roh Suci, 16 kerana mereka
belumlagi dipenuhioleh-Nya. Merekabarudiimadkansahajadengannama Junjungan
Isa. 17 Kemudian Petrus dan Yahya meletakkan tangan atas mereka lalu mereka
menerima Roh Suci.

18Setelah Simonmelihat betapaRohSuci diberi ketikapara rasulmeletakkan tangan,
dia menawarkan wang kepada mereka 19 sambil berkata, ‘Berilah aku kuasa itu juga,
supaya sesiapa yang kuletakkan tangan atasnya akanmenerima Roh Suci.’

20 Tetapi Petrus berkata kepadanya, ‘Punahlah wangmu bersamamu, kerana kamu
menyangka kurniaAllahdapat dibeli denganwang! 21Kamu tidak adabahagiandalam
pekerjaan kami, kerana hatimu tidak ikhlas di sisi Allah. 22 Oleh itu bertaubatlah
daripadakejahatanmuitu, danberdoalahkepadaTuhansemogakamudapatdiampuni
kerana niat di hatimu itu; 23 kerana kulihat kamu diracuni perasaan kepahitan dan
dibelenggu dosa.’

24 Simon menjawab, ‘Berdoalah kepada Tuhan untukku, supaya apa yang kamu
sebutkan tadi tidakmenimpaku.’

25 Setelah mereka memberi kesaksian dan menyampaikan firman Tuhan, mereka
pun pulang ke Baitulmaqdis, sambil menyebarkan perkhabaran baik tentang Isa di
banyak kampung orang Samaria.

Filipus dan sida-sida dari negeri Habsyah
26Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, ‘Bangkit dan pergilah ke arah selatan di

jalan antara Baitulmaqdis dengan Gaza. Sekarang tempat itu lengang.’ 27 Dia pun
bangkit lalu pergi. Ada seorang Habsyi, seorang sida-sida yang besar pangkatnya
di bawah perintah Kandake, ratu negeri Habsyah, dan ditugaskan menjaga seluruh
perbendaharaannya. Dia telah pergi ke Baitulmaqdis untuk sembahyang. 28 Ketika
dia sedang dalam perjalanan pulang dan sambil duduk di dalam kereta kudanya, dia
membaca kitab Nabi Yasyaya. 29Roh Suci berkata kepada Filipus, ‘Pergi dekati kereta
kuda itu.’

30 Filipus pun berlari mendapatkannya lalu mendengarnya membaca kitab Nabi
Yasyaya. Filipus berkata, ‘Fahamkah apa yang kamu baca itu?’

31 Jawabnya, ‘Bagaimana aku dapat memahaminya, kecuali ada orang yang mem-
bimbingku?’ Dia punmengajak Filipus naik duduk di sisinya.

32Bahagian Kitab Suci yang dibacanya ialah:

‘Dia dibawa seperti domba untuk disembelih
seperti anak domba yang senyap ketika bulunya digunting.
Demikianlah Dia tidakmembukamulut.

33Dia dihina dan keadilan direntap daripada-Nya,
maka siapa akanmengisahkan keturunan-Nya?
Nyawa-Nya direnggut dari muka bumi.’

34 Sida-sida itu berkata, ‘Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah nabi itu bercakap,
tentang dirinya atau seseorang lain?’ 35Filipus punmembukamulutnya: bermula dari
bahagian Kitab Suci itu, dia mengajar berita baik tentang Isa kepada sida-sida itu.
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36 Sedang mereka meneruskan perjalanan, mereka sampai ke suatu tempat yang
berair. Sida-sida itu berkata, ‘Lihat, di sini ada air. Apa yang menghalang aku
daripada diimadkan?’ 37Filipus berkata, ‘Jika kamu percaya sepenuh hati, kamu boleh
diimadkan.’ Sida-sida itu menjawab, ‘Aku percaya bahawa Isa al-Masih itu Putera
Allah.’ 38Lalu diamengarahkan kereta kuda itu dihentikan. Dia bersama Filipus turun
ke dalam air, lalu Filipus mengimadkannya. 39 Setelah mereka keluar dari air, Roh
Suci mengambil Filipus dari situ. Sida-sida itu tidak melihatnya lagi, lalu meneruskan
perjalanan dengan sukacita. 40 Filipus mendapati dirinya di Asdod. Dia meneruskan
perjalanan sambil mengkhabarkan Injil di segala kota hingga sampai di Kaisarea.

9
Saul bertaubat

1 Saul, yang terus-menerus mengancam hendak membunuh pengikut-pengikut Jun-
jungan Isa, pergi mendapatkan imam besar 2 dan meminta surat untuk ditunjukkan
kepada saumaah di Damsyik, supaya sekiranya diamenjumpai sesiapa yangmengikut
Jalan Isa, baik lelaki mahupun perempuan, dia boleh memberkas dan membawa
mereka ke Baitulmaqdis. 3 Dalam perjalanannya, apabila dia hampir sampai di
Damsyik, tiba-tiba cahaya dari langit bersinar sekelilingnya. 4Dia rebah ke bumi lalu
mendengar suara berkata, ‘Saul, Saul, mengapa kauaniaya Aku?’

5 Saul bertanya, ‘Siapakah Engkau, Tuan?’ Suara itu menjawab, ‘Akulah Isa yang
kauaniaya. 6Bangkitlah, masuklah ke kota. Di sana engkau akan diberitahu apa yang
harus kaubuat.’

7 Orang seperjalanan Saul terpegun kerana mendengar suara itu tanpa melihat
sesiapapun. 8Saul bangkit sambilmembukamata tetapi tidak dapatmelihat suatu apa.
Oleh demikian mereka memegang tangannya dan memimpinnya masuk ke Damsyik.
9 Selama tiga hari dia tidak dapat melihat dan tidakmakan atauminum.

10Ada seorang pengikut Isa yang bernama Ananias tinggal di Damsyik. Dalam suatu
penglihatan dia mendengar Junjungan berkata, ‘Ananias!’

‘Ya, Junjungan,’ sahut Ananias.
11 Junjungan berkata kepadanya, ‘Bersiaplah dan pergilah ke rumah Yudas di Jalan

Lurus. Tanyakanlah seorang yang bernama Saul dari kota Tarsus. Dia sedang berdoa,
12 dan melihat seorang bernama Ananias meletakkan tangan di atasnya supaya dia
dapat melihat semula.’

13 Ananias menjawab, ‘Ya Junjunganku, aku telah mendengar ramai orang men-
gatakan hal orang itu. Dia telah banyak menganiaya umat-Mu yang salih di Baitul-
maqdis. 14 Sekarang dia datang ke Damsyik membawa kuasa daripada ketua-ketua
imam untukmenangkap semua orang yangmenyebut nama-Mu.’

15Namun, Junjungan berkata, ‘Pergilah, kerana Aku telah memilihnya sebagai alat
pilihan-Ku untuk mengkhabarkan nama-Ku kepada bangsa-bangsa asing, raja-raja,
dan umat Israel. 16Aku akanmenunjukkan kepadanya segala kesengsaraan yang akan
ditanggungnya kerana-Ku.’

17Dengan demikianAnanias pun pergi lalumasuk ke rumah itu danmeletakkan tan-
gannya ke atas Saul sambil berkata, ‘Saudaraku Saul, Junjungan telahmengutusku. Isa
yang menampakkan diri-Nya kepadamu dalam perjalanan ke sini telah mengutusku
supaya engkau dapat melihat semula dan dipenuhi Roh Suci.’ 18 Serta-merta sesuatu
seperti sisik gugur daripada mata Saul dan dia dapat melihat semula. Dia pun bangun
lalu diimadkan. 19Kemudian dia makan dan kekuatannya pun pulih.

Saul di Damsyik dan Baitulmaqdis
Saul tinggal beberapa hari di Damsyik bersama para pengikut Isa. 20 Dia terus
mengkhabarkan di saumaah-saumaah tentang Isa, bahawa Dia Putera Allah. 21Semua
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yang mendengarnya tercengang lalu berkata, ‘Bukankah dia ini yang menganiaya
semua yang menyebut nama itu di Baitulmaqdis? Malah dia datang ke mari untuk
menangkap semua orang yang demikian di sini dan menyeret mereka ke hadapan
ketua-ketua imam.’ 22Makin sehari makin bertambah kuasa yang diberi Allah kepada
Saul. Semua orang Yahudi di Damsyik tercengang apabila diamenyatakan bahawa Isa
itu al-Masih.

23Selepasbeberapahari, orangYahudiberpakathendakmembunuhSaul 24 tetapi dia
mendapat tahu tentang pakatan itu. Orang yang hendakmembunuhnya itumenunggu
di pintu gerbang siang malam; 25 tetapi pengikut-pengikut Saul mengambilnya pada
waktu malam dan menurunkannya melalui tingkap ke kaki tembok di dalam sebuah
keranjang.

26 Apabila Saul sampai di Baitulmaqdis, dia cuba menghubungi para pengikut
Isa tetapi mereka takut dan tidak percaya bahawa dia benar-benar pengikut Isa.
27 Barnabas membawa Saul ke hadapan para rasul dan menceritakan bagaimana dia
telahmelihat Junjungan ketika dalam perjalanan, kata-kata Junjungan kepadanya dan
keberanian Saul menyebarkan nama Isa di Damsyik. 28 Selepas itu Saul keluar masuk
di Baitulmaqdis bersama para rasul 29 serta menyebarkan nama Junjungan dengan
berani. Dia bercakap dan berhujah dengan orang Yahudi peranakan Yunani; mereka
pun hendakmembunuhnya. 30Apabila para pengikut Isa yang lainmengetahui hal itu,
merekamembawa Saul ke Kaisarea danmenghantarnya ke Tarsus.

31 Dengan demikian sejahteralah jemaah di seluruh tanah Yudea, Galilea dan
Samaria. Jemaah itu diberi kekuatan dan hidup bertakwa kepada Allah. Dengan
pertolongan Roh Suci bilanganmereka semakin besar.

Petrus di Lida dan Yope
32 Ketika Petrus melawat daerah-daerah, dia mengunjungi orang salih yang tinggal

di Lida. 33 Di situ dia menemui seorang bernama Eneas yang sudah lapan tahun
lumpuh terlantar di tempat tidur. 34 Petrus berkata kepadanya, ‘Eneas, Isa al-Masih
menyembuhkanmu. Bangunlah, kemaskan tempat tidurmu.’ Pada saat itu juga Eneas
bangun. 35 Semua penduduk Lida dan Saronmelihatnya lalu beriman kepada Tuhan.

36 Di Yope ada seorang perempuan pengikut Isa bernama Tabita (dalam bahasa
Yahudi disebut Dorkas); dia sentiasa membuat kebajikan dan memberi sedekah.
37Padamasa itu dia jatuh sakit lalumeninggal dunia. Setelah dimandikan, jenazahnya
dibaringkan di dalam bilik di tingkat atas. 38Oleh sebab Lida berdekatan dengan Yope,
para pengikut Isa di Yopemendapat tahuPetrus ada di Lida lalumenghantar dua orang
berjumpa dengannya danmemintanya datang secepat mungkin.

39 Petrus segera pergi bersama mereka. Setibanya di situ, dia dibawa naik ke
bilik di tingkat atas itu. Semua balu di situ berdiri di sisinya sambil menangis dan
menunjukkan pelbagai pakaian yang telah dijahit oleh Dorkas untuk mereka sewaktu
hidupnya.

40 Petrus menyuruh semuanya keluar; kemudian dia bertelut dan berdoa. Selepas
itu dia berpaling kepada jenazah itu lalu berkata, ‘Hai Tabita, bangunlah.’ Tabita
membukamatanyadanapabiladiamelihatPetrus, diapunduduk. 41Petrusmemegang
tangannya dan membantunya berdiri. Seterusnya Petrus memanggil semua pengikut
Isa termasuk balu-balu itu dan menunjukkan kepada mereka perempuan yang sudah
hidup itu. 42 Berita itu tersebar di seluruh Yope dan ramai orang beriman kepada
Tuhan. 43 Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah Simon, seorang penyamak
kulit.

10
Petrus dan Kornelius
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1 Di Kaisarea ada seorang bernama Kornelius, ketua tentera yang disebut pasukan
Itali. 2 Dia seorang yang bertakwa dan takut akan Allah, begitu juga seisi rumahnya.
Dia banyak bersedekah kepada orang yang miskin dan sentiasa berdoa kepada Allah.
3Pada suatu hari kira-kira pukul tiga petang, dalam suatu penglihatan diamelihat den-
gan nyata malaikat Allahmendapatkannya dan berkata kepadanya, ‘Hai Kornelius!’

4Diamerenung dengan ketakutan sambil bertanya,
‘Ya tuan, ada apa tuan?’
Malaikat itu berkata, ‘Segala doa dan sedekahmu telah diredai Allah. 5 Suruhlah

orang pergi ke Yope memanggil seorang bernama Simon bergelar Petrus. 6 Dia
menumpang di rumah Simon penyamak kulit, di tepi laut.’

7Setelahmalaikat itu pergi, Kornelius memanggil dua orang hambanya dan seorang
askar yang takut akan Allah dari kalangan orang yang bertugas melayaninya. 8 Dia
menceritakan segala yang berlaku itu kepada mereka danmenyuruhmereka pergi ke
Yope.

Penglihatan Petrus
9 Esoknya, ketika mereka dalam perjalanan dan hampir sampai ke Yope, Petrus

naik ke atas bumbung rumah untuk berdoa, kira-kira pukul dua belas tengah hari.
10 Kemudian dia berasa lapar dan hendak makan, tetapi sementara makanan sedang
disediakan, dia diliputi kuasa ilahi. 11 Dia melihat langit terbuka dan sesuatu seperti
kain yang amat lebar, terikat keempat-empat penjurunya, diturunkan ke arahnya lalu
ke bumi. 12 Di dalamnya ada segala jenis binatang, yang berkaki empat dan yang
melata, juga burung-burung. 13Dia terdengar suara berkata, ‘Hai Petrus, bangunlah,
sembelih danmakanlah.’

14Petrusberkata, ‘YaTuhan, jangandemikian, akubelumpernahmakanbarangyang
haram atau najis.’

15 Suara itu berkata pula kepadanya, ‘Barang yang dihalalkan oleh Allah, jangan
kauharamkan.’

16 Ini berulang tiga kali, kemudian kain itu terangkat naik ke langit.
17 Sedang Petrus bertanya-tanya apa agaknya erti penglihatan itu, orang yang disu-

ruhkan oleh Kornelius itu telah bertanyakan rumah Simon. 18Mereka berdiri di muka
pintu sambil berseru bertanya sama ada Simon bergelar Petrus ada menumpang di
situ.

19 Petrus masih lagi memikirkan penglihatannya itu. Roh Suci berkata kepadanya,
‘Ada tigaorangmencarimu. 20Bangunlah, turundanpergibersamamereka tanparagu-
ragu, kerana Aku yangmenyuruhmereka datang.’

21Petruspun turunmendapatkanorang itu laluberkata, ‘Aku inilahorangyangkamu
cari itu; apa hajatmu datang kemari?’

22 Mereka berkata, ‘Kornelius, seorang ketua tentera yang benar dan takut akan
Allah serta disegani oleh seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pesan Allah melalui
malaikat yang suci bahawadia hendaklahmenjemput tuandatang ke rumahnyauntuk
mendengar apa yang akan tuan katakan.’ 23 Petrus mengajak ketiga-tiga orang itu
masuk danmenumpang bermalam di rumah itu.

Petrus di rumah Kornelius
Esoknya dia bangun lalu pergi bersama mereka; beberapa orang saudara seiman di
Yope turut serta. 24 Keesokan harinya mereka sampai di Kaisarea. Kornelius sedang
menantikan kedatangan mereka, bersama semua kaum keluarga dan sahabat handai
yang diajaknya berhimpun di situ. 25Apabila Petrus masuk, Kornelius mendapatkan-
nya lalu sujud menyembah di kakinya; 26 tetapi Petrus menariknya bangkit berdiri
sambil berkata, ‘Bangkitlah; aku in pun seorangmanusia juga.’
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27Sambil bercakap denganKornelius, Petrusmasuk ke dalam rumah itu danmelihat
betapa ramainya orang yang berhimpun di situ. 28 Petrus berkata kepada mereka,
‘Saudara-saudara sedia maklum bahawa orang Yahudi dilarang berhubung dengan
orang bangsa lain ataumengunjungimereka; tetapi Allah telahmenyatakan kepadaku
supaya jangan memandang sesiapapun sebagai haram atau najis. 29Oleh itu apabila
akudipanggil, aku terusdatang tanpa teragak-agak. Sekarangakubertanyakepadamu,
apakah sebabnya aku dipanggil datang ke sini?’

30 Kornelius berkata, ‘Empat hari lalu, kira-kira pukul tiga petang, aku sedang
berdoa di rumah; tiba-tiba seorang berdiri di hadapanku, pakaiannya bersinar-sinar.
31 Dia berkata, “Hai Kornelius! Segala doa dan sedekahmu telah diredai Allah.
32 Suruhlah orang pergi ke Yope memanggil seorang bernama Simon bergelar Petrus.
Dia menumpang di rumah Simon penyamak kulit, di tepi laut.” 33 Aku terus menyu-
ruhkan orang mendapatkanmu; kamu sungguh baik hati datang ke mari. Sekarang
kami semua hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengar segala perkara yang
diperintahkan Tuhan kepadamu untuk disampaikan kepada kami.’

34 Petrus pun berkata, ‘Sesungguhnya aku mengerti sekarang bahawa Allah tidak
memilih kasih. 35 Sesiapa yang takut akan Allah dan mengerjakan yang benar, tidak
kira apa bangsanya, dialah yang diredai-Nya. 36 Firman yang disampaikan Allah
kepada bangsa Israel adalah firman yang mengkhabarkan kesejahteraan melalui Isa
al-Masih, Junjungan semua manusia. 37 Saudara-saudara tahu akan apa yang berlaku
di seluruh tanah Yudeamulai dari Galilea, selepas pengimadan yang dikhabarkan oleh
Yahya. 38 Perkhabaran itu tentang Isa orang Nasaret, betapa Allah telah memilih-Nya
sebagai al-Masih dan memberi-Nya Roh Suci serta kuasa. Dia telah pergi merata-rata
membuat kebajikan dan menyembuhkan orang yang diseksa oleh Iblis, kerana Allah
menyertai Isa.

39 ‘Kami ini menjadi saksi akan segala yang dilakukan-Nya di tanah orang Yahudi
malah juga di Baitulmaqdis. Dia telah dibunuh dengan disalib; 40 tetapi Allah
membangkitkan-Nyapadahariyangketiga sertamemperlihatkanDia; 41bukankepada
semua orang tetapi kepada kami yang telah dipilih oleh Allah sebagai saksi, kami yang
semakan seminum dengan-Nya setelah Dia bangkit dari kalangan orang mati. 42 Dia
memerintah kami mengkhabarkan kepada semua orang dan memberikan kesaksian
bahawa Dialah yang dijadikan Allah hakim ke atas orang hidup dan orang mati.
43Semuanabi bersaksi tentang-Nyabahawa setiaporangyangpercayakepada Isa akan
diampunkan dosanya dengan nama-Nya.’

44 Ketika Petrus sedang bercakap, Roh Suci turun dan memenuhi semua yang
mendengar perkhabaran itu. 45 Beberapa orang Yahudi yang percaya kepada Isa dan
datang bersama Petrus dari Yope berasa hairan melihat Allah mencurahkan Roh Suci
kepada orang bukan bani Israel juga. 46Mereka mendengar orang itu bertutur dalam
aneka bahasa memuji Allah. Kemudian Petrus berkata, 47 ‘Lihatlah, mereka telah
menerima Roh Suci seperti kita. Dapatkah sesiapa menghalang mereka diimadkan
dengan air?’ 48 Petrus pun menyuruh mereka diimadkan dengan nama Isa al-Masih.
Selepas itu merekameminta Petrus tinggal denganmereka beberapa hari.

11
Petrusmenjelaskan tindakannya

1 Para rasul dan saudara-saudara di seluruh Yudea mendengar khabar bahawa orang
bukan bani Israel juga telah menerima firman Allah. 2 Apabila Petrus pergi ke
Baitulmaqdis, orang Yahudi yang percaya kepada Isa dan masih berpegang kepada
upacara sunat,membantahperbuatannya. 3Merekaberkata, ‘Kamu telahmenumpang
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di rumah orang bangsa asing yang tidak bersunat; malah kamu telah makan bersama
mereka!’

4Oleh yang demikian, Petrus menerangkan segala yang telah berlaku, satu persatu:
5 ‘Ketika aku sedang berdoa di Yope, aku telah melihat satu penglihatan. Aku melihat
sesuatu seperti kain yang amat lebar, terikat keempat-empat penjurunya, diturunkan
dari langit lalu terletakdekat denganku. 6Akumemerhatikannya lalumelihat binatang
yang berkaki empat, yang liar dan yangmelata, juga burung-burung. 7Akumendengar
suara berkata, “Hai Petrus, bangunlah, sembelih danmakanlah.”

8 ‘Aku berkata, “Ya Tuhan, jangan demikian, aku belum pernah makan barang yang
haram atau najis.”

9 ‘Suara itu berkata pula kepadaku, “Barang yang dihalalkan oleh Allah, jangan kau
haramkan.” 10 Ini berulang tiga kali, kemudian semuanya terangkat naik semula ke
langit.

11 ‘Pada ketika itu tiga orang yang diutus dari Kaisarea kepadaku berdiri di hadapan
rumah yang kami tumpang. 12 Roh Suci menyuruh aku pergi bersama mereka tanpa
ragu-ragu. Enam orang saudara seiman di Yope menyertaiku ke Kaisarea lalu kami
masuk ke rumahKornelius. 13Kornelius bercerita kepada kami bahawa dia telahmeli-
hat malaikat berdiri di hadapannya di rumahnya dan berkata kepadanya, “Suruhlah
orang pergi ke Yope memanggil seorang bernama Simon bergelar Petrus. 14Dia akan
menyampaikan perkhabaran yangmenyelamatkan kamu sekeluarga.”

15 ‘Apabila aku mula bercakap, Roh Suci memenuhi mereka, seperti yang terjadi
kepada kita dahulu. 16Ketika itu aku teringat kata-kata Junjungan: “Yahyamengimad-
kan dengan air, tetapi kamu akan diimadkan dengan Roh Suci.” 17 Jelaslah bahawa
Allah telah memberi orang asing itu kurnia yang sama seperti yang kita terima ketika
kita beriman kepada Junjungan Isa al-Masih. Siapakah aku untuk cuba menghalang
kuasa Allah?’

18 Setelah mendengar penjelasan Petrus, mereka tidak membantah perbuatannya
lagi, lantas mereka memuji Allah dan berkata, ‘Kalau begitu, Allah memberikan
peluang kepada orang bukan bani Israel juga untuk bertaubat danmendapat hidup.’

Jemaah di Antiokhia
19 Setelah Stefanus dibunuh, orang yang tercerai-berai kerana dianiaya sampai ke

Finisia, Siprus dan Antiokhia. Mereka menyampaikan firman hanya kepada orang
Yahudi; 20 tetapi sesetengah daripada mereka dari Siprus dan Kirene datang ke An-
tiokhia lalu menyampaikan berita baik tentang Junjungan Isa kepada orang bukan
bani Israel. 21Melalui kuasa Tuhan yang menyertai mereka, ramai orang percaya dan
berpaling kepada-Nya.

22 Jemaah di Baitulmaqdis mendengar hal itu lalu menyuruh Barnabas pergi ke
Antiokhia. 23 Setelah dia sampai dan melihat kasih kurnia Allah itu, dia amat sukacita
danmenggalakkanmereka semua supayameneguhkan azamuntuk tetap setia kepada
Tuhan. 24 Barnabas orang baik, penuh dengan Roh Suci dan iman. Semakin bertam-
bahlah bilangan orang yang percaya akan Tuhan.

25 Kemudian Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saul; 26 setelah menemuinya,
dibawanya ke Antiokhia. Selama setahun kedua-duanya berserta dengan jemaah dan
mengajar ramai orang. Di Antiokhialah para pengikut mula-mula disebut Masihi.

27 Pada masa itu beberapa orang nabi turun dari Baitulmaqdis ke Antiokhia.
28 Seorang yang bernama Agabus bernubuat dengan ilham Roh Suci bahawa ben-
cana kebuluran akan melanda seluruh dunia; ini sesungguhnya terjadi pada zaman
Klaudius. 29 Para pengikut Isa membuat keputusan hendak menghantar bantuan,
menurut kemampuan masing-masing, kepada saudara-saudara di Yudea. 30 Mereka
mengirimkannya kepada tua-tuamelalui Barnabas dan Saul.
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12
Petrus dipenjarakan

1Padamasa itu RajaHerodes pula turutmenganiaya beberapa orang daripada jemaah.
2 Yakobus saudara Yahya dibunuhnya dengan pedang. 3 Apabila dilihatnya orang
Yahudi sukacita dengan tindakannya, dia menangkap Petrus pula, pada Perayaan
Roti Tidak Beragi. 4Dia memasukkan Petrus ke dalam penjara dan menyerahkannya
kepada enam belas orang askar yang bertugas menjaganya bergilir-gilir, empat orang
segiliran. Niatnya hendak membawa Petrus ke hadapan orang Yahudi selepas per-
ayaan Paska.

5 Sementara itu Petrus dikawal rapi di dalam penjara; tetapi jemaah berdoa dengan
sungguh-sungguh kepada Allah untuknya.

6 Pada malam sebelum hari perbicaraan yang ditetapkan oleh Herodes itu, Petrus
tidur antara dua orang askar, terikat dengan dua rantai; di samping itu para pengawal
berjaga di hadapan pintu penjara itu. 7 Tiba-tiba malaikat Tuhan terdiri di situ dan
cahayamenyinari bilik itu. Malaikat itu menepuk Petrus danmembangunkannya lalu
berkata, ‘Cepat bangun.’ Dalam sekelip mata gugurlah rantai dari tangan Petrus.

8 Malaikat itu berkata lagi, ‘Ikatlah tali pinggang dan pakailah kasutmu.’ Setelah
Petrus berbuat demikian, malaikat itu berkata lagi, ‘Pakailah jubahmu dan ikutlah
aku.’ 9 Petrus mengikut malaikat itu keluar dari penjara tanpa mengetahui sama ada
segalanya itu benar-benar terjadi atau hanya suatu penglihatan. 10 Mereka melalui
tempat pengawal berjaga yang pertama dan yang kedua. Akhirnya mereka sampai
di pintu besi yang menghala ke kota lalu pintu itu terbuka dengan sendirinya dan
mereka pun keluar. Ketika mereka berjalan di suatu lorong, malaikat itu pun tiba-tiba
meninggalkan Petrus.

11 Pada saat itu barulah Petrus sedar apa yang telah terjadi. Dia berkata, ‘Sekarang
tahulah aku bahawa segalanya benar-benar berlaku. Tuhan telahmengutusmalaikat-
Nya untuk menyelamatkan aku daripada Raja Herodes dan segala yang hendak di-
lakukan oleh orang Yahudi kepadaku.’

12 Setelah itu, Petrus pergi ke rumah Maryam, ibu kepada Yahya yang bergelar
Markus. Di situ ramai orang berhimpun dan sedang berdoa. 13 Apabila Petrus
mengetuk pintu, seorang perempuan bernama Rode datang ke pintu. 14Diamengenali
suara Petrus. Akan tetapi dia begitu sukacita hinggakan terus masuk semula tanpa
membukakan pintu. Dia memberitahu bahawa Petrus ada di luar.

15 ‘Kamu gila!’ serumereka, namun Rode beria-iamengatakan orang yang di luar itu
Petrus. Mereka berkata, ‘Tentu itu rohnya!’ 16 Petrus mengetuk pintu lagi berulang-
ulang. Akhirnya mereka membukakan pintu dan tercengang apabila melihat Petrus.
17 Petrus memberikan isyarat meminta mereka bertenang lalu mengisahkan betapa
Tuhan telahmengeluarkannyadari penjara. Selepas itu Petrus berkata, ‘Khabarkanlah
hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara lain.’ Kemudian dia pun pergi ke tempat
lain.

18 Setelah hari siang, askar-askar yang berkawal itu gempar, tertanya-tanya apakah
yang telah terjadi kepada Petrus. 19 Raja Herodes menyuruh orang mencari Petrus
tetapi tidak berjaya. Lantas Raja Herodes mengeluarkan perintah supaya askar-askar
yang berkawal itu disoal siasat dan kemudiannya dihukum bunuh.

Kematian Raja Herodes
Selepas itu Raja Herodes berpindah dari Yudea ke Kaisarea lalu tinggal di sana.
20 Raja Herodes amat murka terhadap orang Tirus dan Sidon. Oleh yang demikian,
merekadatangbersama-samauntukmenghadapRajaHerodes. Pertamasekalimereka
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mendapatkan sokongan Blastus, ketua istana Raja Herodes. Selepas itu mereka meng-
hadap Raja Herodes danmeminta berdamai, kerana bekalanmakanan negeri mereka
bergantung kepada negeri Raja Herodes.

21 Pada hari yang telah ditetapkan, Raja Herodes mengenakan pakaian kebesaran
diraja, duduk di atas singgahsana lalu berkata kepada rakyat. 22Mereka berseru, ‘Itu
suara seorang dewa, bukan manusia.’ 23 Pada saat itu malaikat Tuhan memukul Raja
Herodes kerana tidakmenghormati Allah. Raja Herodes punmati dimakan ulat.

24Firman Allah semakin luas tersebar dan kian ramai orang percaya kepada Isa.
25 Setelah Barnabas dan Saul menjalankan tugas mereka pulang dari Baitulmaqdis

danmembawa Yahya yang bergelar Markus itu bersamamereka.

13
Paulus dan Barnabas dihantar kepada bangsa asing

1Di antara jemaah di Antiokhia ada beberapa orang nabi dan guru: Barnabas, Simeon
yang bergelar Niger, Lukius dari Kirene, Menahem, yang dibesarkan bersama raja
Herodes, dan Saul. 2 Sedangmereka beribadat dan berpuasa, Roh Suci berkata kepada
mereka, ‘Khaskan Barnabas dan Saul untuk-Ku, bagi melaksanakan tugas yang telah
Kutetapkanuntukmereka.’ 3Setelahberpuasa danberdoa,merekameletakkan tangan
ke atas Barnabas dan Saul lalu melepaskanmereka pergi.

Di Siprus
4 Barnabas dan Saul diutus ke Seleukia oleh Roh Suci. Dari situ mereka belayar ke

pulau Siprus. 5 Apabila sampai di Salamis, mereka menyampaikan firman Allah di
saumaah-saumaah, dibantu oleh Yahya.

6Mereka pergi ke serata pulau itu hingga sampai di Pafos. Di situ mereka bertemu
dengan seorang ahli sihir bernama Bar-Yusha, seorang nabi palsu Yahudi. 7 Dia
berkawan baik dengan Sergius Paulus, pemerintah pulau itu, seorang yang bijaksana.
Sergius Paulus memanggil Barnabas dan Saul kerana ingin mendengar firman Allah.
8Akan tetapiElimasahli sihir itu (ininamanyadalambahasaYunani) cubamenghalang
pemerintah itu daripadapercaya kepada Isa. 9Saul, yang juga disebut Paulus, dipenuhi
oleh Roh Suci lalu merenung ahli sihir itu dan 10 berkata, ‘Hai kamu anak Iblis, seteru
segala yangbenar, kamuyangpenuhdengan tipudaya! Tiadakahkamumahuberhenti
memesongkan jalan Tuhan yang betul? 11Tuhan akanmenghukumkamupada saat ini
juga. Kamu akan buta, tidak dapat melihat cahayamatahari buat beberapa waktu.’
Dalam sekelip mata Elimas merasa kabus gelap menyelaputi matanya. Dia pun ber-

jalan teraba-rabamencari orang yang dapat memimpinnya. 12Apabila pemerintah itu
melihat apa yang terjadi, dia pun mempercayai Isa dan amat kagum akan pengajaran
Tuhan.

Di Pisidia
13Paulusdanrakan-rakannyabelayardari PafoskekotaPergadi tanahPamfilia. Dari

situYahyameninggalkanmereka lalupulangkeBaitulmaqdis. 14Yang lainmeneruskan
perjalanan dari Perga ke kota Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka masuk ke
rumah ibadat lalu duduk di situ. 15 Selepas pembacaan Taurat Musa dan Surah Nabi-
nabi, ketua-ketua saumaah itumenghantar orang berkata kepada kedua-dua rasul itu,
‘Saudara-saudara, sekiranya ada sesuatu nasihat untuk menggalakkan orang di sini,
silalah sampaikan.’

16 Paulus bangkit, memberikan isyarat lalu berkata, ‘Saudara-saudara orang Israel
dan sekalian yang taat kepada Allah, dengarlah! 17 Allah, Tuhan umat Israel, telah
memilih nenek moyang kita untuk dijadikan bangsa besar, ketika mereka tinggal
menumpang di Mesir. Allah membawa mereka keluar dari Mesir dengan kuasa-Nya.
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18 Selama empat puluh tahun di gurun, Dia bersabar dengan kelakuan mereka. 19Dia
membinasakan tujuhbangsadi tanahKanaandanmenjadikankawasan itukepunyaan
umat-Nya. 20 Segala ini berlaku selama 450 tahun.

‘Selepas itu Allah mengurniai mereka hakim-hakim sampai ke zaman Nabi Samuel.
21Kemudianmerekamemohonkan seorang Raja lalu Allahmemberimereka Saul anak
Kisdaripada sukuBenyamin sebagai rajamereka selamaempatpuluh tahun. 22Setelah
Allah memecatnya daripada takhtanya, Allah memberi mereka Daud pula sebagai
raja. Allah berfirman tentang Daud, “Aku mendapati Daud, anak Isai, seorang yang
menyenangkan hati-Ku; dia akanmelakukan segala yang Kuingini.”

23 ‘Dari keturunan Daud inilah Allah membangkitkan Isa, seorang Penyelamat bagi
umat Israel sebagaimana telah dijanjikan-Nya. 24 Sebelum Isa memulakan tugas-Nya,
Yahya menyeru supaya semua orang Israel bertaubat daripada dosa dan diimadkan.
25Ketika tugasYahyahampir selesai, diaberkatakepadaorangramai, “Siapakahaku ini
pada sangkaanmu? Aku bukanlah Dia yang kamu nanti-nantikan itu. Dia akan datang
kemudian, dan aku ini tidak layakmembuka kasut-Nya pun.”

26 ‘Hai saudara-saudara keturunan Ibrahim, dan semua yang takut akan Allah!
Kepada kitalah Allah telah menyampaikan berita penyelamatan itu. 27 Penduduk
Baitulmaqdis dan ketua-ketua mereka tidak sedar bahawa Penyelamat itu ialah Isa.
Mereka tidak memahami ajaran nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat, maka
merekamenghukum Isa. Dengan tindakanmereka itu, segala yang telah dinubuatkan
oleh nabi-nabi menjadi kenyataan. 28Walaupunmereka tidak ada apa-apa asas untuk
menjatuhkan hukuman bunuh kepada Isa, mereka mendesak Pilatus menjatuhkan
hukuman itu ke atas-Nya. 29 Setelah mereka melakukan segala yang tersurat di dalam
Kitab Suci tentang-Nya, mereka menurunkan jenazah-Nya dari salib dan meletakkan-
nya di dalam makam. 30 Akan tetapi Allah membangkitkan-Nya daripada kematian.
31 Selepas itu selama beberapa hari Dia menampakkan diri-Nya kepada mereka yang
dahulu mengiringi-Nya dalam perjalanan dari Galilea ke Baitulmaqdis. Kini mereka
itu menjadi saksi bagi-Nya kepada umat Israel.

32 ‘Dengan demikian kami datang ke sini untuk menyampaikan berita baik ini
kepada kamu. 33Allah telahmelaksanakan untuk kita apa yang dijanjikan-Nya kepada
nenekmoyangkita, denganmembangkitkan Isadaripadakematian, sebagaimanayang
tersurat di dalam Zabur bab dua:

‘ “Engkaulah Putera-Ku;
pada hari ini Akumenjadi Bapa-Mu.”

34 Allah telah membangkitkan-Nya daripada kematian. Dia tidak akan mati lagi.
Tentang ini Allah berfirman:

‘ “Aku akanmemberkati-Mu
dengan berkat yang suci,
sebagaimana telah Kujanjikan
kepada Daud.”

35Dalam suatu ayat lagi firman-Nya:
‘ “Engkau tidak akanmembiarkan
Hamba-Mu yang setia itu reput di
dalam kubur.”
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36 ‘DaudmelakukansuruhanAllahketikadiahidup. Apabiladiawafatdiadimakamkan
di sisi nenek moyangnya dan jasadnya reput. 37 Namun, ini tidak terjadi kepada Dia
yang dibangkitkan Allah daripada kematian.

38 ‘Oleh itu, ketahuilah saudara-saudara, melalui Isa berita pengampunan dosa
disampaikan kepada saudara sekalian. 39 Setiap orang yang percaya kepada-Nya
diampunkan segala dosanya yang tidak dapat diampunkan melalui Taurat Musa.
40 Berhati-hatilah, supaya apa yang telah disebutkan oleh nabi-nabi tidak menimpa
saudara sekalian:
41 ‘ “Dengarlah hai orang yang

menghina Allah!
Kamu akan terkejut dan punah!

Apa yang Kulakukan kini
tidak akan kamu percayai,
walaupun diterangkan kepadamu!” ’

42 Apabila Paulus dan Barnabas hendak meninggalkan rumah ibadat itu, orang
Yahudi meminta mereka datang lagi pada hari Sabat berikutnya untuk meneruskan
penerangan mereka tentang hal-hal tersebut. 43 Setelah bersurai perhimpunan di
rumah ibadat itu, ramai orangYahudimahupunorangbangsa lain yang telahmemeluk
agamaYahudimengikut Paulus danBarnabas. Kedua-dua rasul itumenasihatimereka
supaya sentiasa hidup berpegang teguh kepada kasih kurnia Allah.

44 Pada hari Sabat berikutnya, hampir seluruh penduduk kota itu berhimpun
mendengar firman Allah. 45 Setelah dilihat oleh orang Yahudi betapa ramainya orang
datang itu, timbullahhasaddengkidalamhatimereka lalumerekamembangkangkata-
kata Paulus serta mencelanya.

46Namun demikian, Paulus dan Barnabas bercakap dengan berani. Mereka berkata,
‘Memang seharusnya firman Allah disampaikan kepada kamu terlebih dahulu. Akan
tetapi disebabkan kamu menolak firman-Nya dan menganggap dirimu tidak layak
menerima hidup kekal, kami berpaling daripadamu dan pergi kepada bangsa asing.
47 Inilah perintah Tuhan kepada kami:

‘ “Aku telahmenetapkan bahawa
kamumenjadi cahaya kepada semua bangsa asing,

danmelalui-Mu Allah akanmenyelamatkan
seluruh dunia.” ’

48Orang bangsa asing bersukacita dan memuji firman Allah setelah mendengar kata-
kata itu. Mereka yang dipilih Allah untuk menerima hidup kekal pun percayalah
kepada Isa.

49 Firman Tuhan tersebar di serata daerah itu. 50 Orang Yahudi menghasut orang
yang berkuasa di kota itu dan wanita-wanita terkemuka bangsa asing yang takut akan
Allah. Mereka mula menganiaya Paulus dan Barnabas lalu mengusir kedua-duanya
dari daerah tersebut. 51 Rasul-rasul itu pun mengebaskan debu dari kaki mereka
sebagai bantahan terhadap orang di situ lalu pergi ke Ikonium. 52Bagaimanapun, para
pengikut Isa amat bergembira dan dipenuhi Roh Suci.

14
Penganiayaan terhadap Paulus dan Barnabas

1 Di Ikonium, Paulus dan Barnabas juga masuk ke saumaah dan kata-kata mereka
begitu berkesan sehingga ramai orang Yahudi dan orang Yunani percaya kepada Isa.
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2 Akan tetapi orang Yahudi yang tidak mahu percaya kepada Isa menghasut orang
bangsa lain sehingga mereka marah dan menentang pengikut Isa. 3 Rasul-rasul itu
tinggal lama di situ dan berkata-kata dengan berani tentang Tuhan. Tuhan pun
menunjukkankebenarankata-katamereka tentangkasihkurnia-Nyadenganmemberi
mereka kuasa melakukan pelbagai alamat dan mukjizat. 4 Penduduk bandar itu
terbahagi dua: sebahagian memihak kepada orang Yahudi dan yang sebahagian lagi
kepada rasul-rasul itu. 5 Kemudian orang Yahudi dan bangsa lain serta ketua-ketua
mereka berpakat untuk menganiaya dan merejam rasul-rasul itu. 6 Apabila rasul-
rasul itu mendapat tahu tentang hal itu, mereka lari ke Listra dan Derbe, kota-kota di
Likaonia, serta daerah sekitarnya. 7Di situ merekamenyampaikan berita baik.

Di Listra dan Derbe
8 Di Listra ada seorang lelaki yang lumpuh kakinya sejak lahir dan tidak pernah

berjalan. 9 Dia duduk mendengar kata-kata Paulus. Pada pandangan Paulus orang
itu dapat disembuhkan kerana dia mempunyai iman. 10 Oleh yang demikian Paulus
merenungnya sambil bersuara lantang, ‘Bangunlah berdiri tegak!’ Lalu orang itu
melompat berdiri danmula berjalan.

11Orang ramaimelihat apayangdilakukanolehPaulus itu laluberserudalambahasa
Likaonia, ‘Lihatlah, dewa-dewa telah menjelma sebagai manusia dan turun ke dunia.’
12 Dengan demikian Barnabas dipanggil mereka ‘Zeus’ dan Paulus disebut ‘Hermes’
kerana dia yang terutama bercakap. 13 Imam Dewa Zeus, yang rumah berhalanya di
luar kota, datangmembawa lembu jantan dan kalungan bunga ke pintu gerbang untuk
dijadikan korban persembahannya dan orang ramai kepada rasul-rasul itu.

14Apabila Barnabas dan Paulus mendengar apa yang hendak dilakukan oleh orang
di situ, mereka mengoyak-ngoyakkan pakaian dan berlari ke tengah-tengah orang
ramai sambil berseru, 15 ‘Mengapa kamu berbuat begini? Kami manusia biasa seperti
kamu sekalian! Kami datang membawa berita baik supaya kamu berhenti daripada
pemujaanyangsia-sia inidandatangkepadaAllahyanghidup, yangmenjadikan langit,
bumi dan laut serta segala yang di dalamnya. 16Pada zaman silam, Allahmembiarkan
manusia mengikut jalan masing-masing. 17 Namun, Allah sentiasa memberikan ke-
saksian tentang diri-Nya dengan kebaikan yang dilakukan-Nya. Dia mengurniaimu
hujandari langitdanhasil daribumimenurutmusimnya. Diamengurniaimumakanan
dan kegembiraan.’ 18 Sungguhpun rasul-rasul itu berkata begitu, sukar juga mereka
menghalang orang ramai mempersembahkan korban kepadamereka.

19 Setelah itu beberapa orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium mempengaruhi
orang ramai sehingga berpihak kepada mereka. Mereka merejam Paulus, kemudian
menyeretnya ke luar kota, dengan sangkaan dia sudah mati. 20 Akan tetapi apabila
pengikut Isa mengelilinginya, dia bangun lalu masuk semula ke dalam kota. Esoknya
dia keluar pergi ke Derbe bersama Barnabas.

Kembali ke Antiokhia
21 Setelah menyebarkan berita baik kepada semua penduduk dan membawa be-

berapa orang menjadi pengikut Isa, kedua-duanya kembali ke Listra, ke Ikonium dan
Antiokhia. 22 Di sana mereka menguatkan hati para pengikut Isa dan mengingatkan
mereka supayaberpegang teguhkepadakepercayaanmereka, katanya, ‘Memang tidak
dapat dielakkan bahawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah dengan menanggung
banyak kesusahan.’ 23 Setelah menetapkan para tua-tua bagi setiap jemaah dan
berdoa serta berpuasa, mereka menyerahkan mereka kepada Tuhan yang sudahpun
dipercayai oleh mereka. 24 Setelah melalui tanah Pisidia, rasul-rasul itu sampai ke
tanah Pamfilia. 25Mereka menyampaikan firman Allah di Perga, kemudian pergi ke
Atalia.
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26Dari sana mereka belayar ke Antiokhia, tempat mereka dahulunya menyerahkan
tugas yang baru mereka selesaikan kepada kasih kurnia Allah. 27 Setelah sampai di
sana, merekamenghimpunkan jemaah lalumenceritakan segala yang telah dilakukan
AllahmelaluimerekadanbagaimanaAllah telahmembukakanpintukepercayaanbagi
orang bangsa asing. 28Mereka tinggal di situ beberapa lamabersamapengikut Isa yang
lain.

15
Persidangan di Baitulmaqdis

1 Kemudian, beberapa orang datang dari Yudea dan mengajar pengikut Isa di An-
tiokhia, ‘Jika kamu tidak disunat menurut adat Musa, kamu tidak akan mendapat
penyelamatan.’ 2 Ini menyebabkan Paulus dan Barnabas banyak berbahas dan
berbantah dengan orang dari Yudea itu. Akhirnya diputuskan bahawa Paulus dan
Barnabas serta beberapa orang lain pergi keBaitulmaqdis berjumpadenganpara rasul
dan tua-tua untuk bertanyakan persoalan tersebut. 3 Jemaah menghantar mereka
sampai ke luar kota. Semasa mereka meneruskan perjalanan melalui Fenisia dan
Samaria, mereka memberitahu bagaimana orang bangsa asing telah percaya kepada
Isa. Pengikut-pengikut Isa di situ amat sukacita mendengarnya. 4 Setelah sampai ke
Baitulmaqdis, jemaah dan para rasul serta tua-tua menyambut mereka. Mereka pun
menceritakan segala perkara yang telah dilakukan Allahmelalui mereka.

5 Akan tetapi beberapa orang daripada mazhab Farisi yang telah mempercayai Isa
bangkit lalu berkata, ‘Orang bangsa asing itu haruslah disunat dan wajib menurut
Taurat Musa.’

6Para rasul dan tua-tuaberkumpul untukmenyelidik sertamembincangkanperkara
itu. 7 Setelah perkara itu banyak dibincangkan, Petrus berdiri lalu berkata, ‘Saudara-
saudara semuanya tahu bahawa Allah telah memilihku sejak dahulu kala dari kalan-
gan kita semua untuk menyampaikan firman-Nya tentang berita baik kepada bangsa
asing, lalu mereka percaya. 8 Allah yang mengetahui hati manusia telah bersaksi
akan mereka itu dan memberi mereka Roh Suci sebagaimana diberi-Nya kepada kita.
9 Allah tidak membezakan mereka dengan kita sedikit pun. Dia menyucikan hati
mereka kerana iman mereka. 10 Sekarang ini mengapa saudara-saudara menduga
Allah dengan meletakkan ke atas mereka suatu beban yang tidak dapat ditanggung
oleh nenekmoyang kita, malah oleh kita ini juga? 11Kami percaya hanya dengan kasih
kurnia Junjungan Isa dapat kita berharap untuk diselamatkan, samalah seperti orang
bangsa asing itu.’

12Orang ramai pun diam lalumendengar Barnabas dan Paulusmenceritakan segala
alamat dan mukjizat yang dilakukan Allah di kalangan bangsa asing melalui mereka
berdua. 13 Setelah mereka habis bercerita, Yakobus pula berkata, ‘Saudara-saudara,
dengarlah. 14Simon telahmenceritakanbagaimanaAllahpadamulanyamenunjukkan
kasih-Nya kepada orang bangsa asing dan memilih dari kalangan mereka suatu kaum
untukmenjadi umat-Nya. 15Hal ini selaras dengan nubuat nabi-nabi yang tersurat:

16 ‘ “Setelah itu Aku akan kembali
danmembina semula khemah Daud yang roboh;

dan segala keruntuhannya akan Kubangunkan,
lalu Kutegakkan semula,

17 supaya semua bangsa yang lain akanmencari Tuhan,
bangsa asing yang Kupanggil menjadi umat-Ku.”

18Demikianlah firman Tuhan yang telahmelakukan semua ini
dan yang telahmenyatakannya sejak dahulu kala.
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19 ‘Oleh itu pada fikiranku janganlah kita menyusahkan orang bangsa asing yang
telah mempercayai Allah; 20 tetapi hendaklah kita berkirim surat kepada mereka
dan menasihati mereka supaya menjauhkan diri daripada memakan makanan yang
telah dipersembahkan kepada berhala, binatang yang mati dicekik, dan darah; dan
daripada melakukan zina. 21 Sejak dahulu kala dalam setiap negara ada orang yang
menyebarkan berita tentang Musa dan membaca Tauratnya di saumaah-saumaah
pada hari Sabat.’

Surat kepada jemaah bukan Yahudi
22 Selepas itu, para rasul dan tua-tua serta seluruh jemaah bersetuju memilih beber-

apa orang di antara mereka untuk ke Antiokhia bersama Paulus dan Barnabas. Orang
yang dipilih itu ialah Yudas yang bergelar Barsabas, dan juga Silas, yang mengetuai
saudara-saudara itu. 23Merekadiamanahkanmembawa sepucuk surat yangberbunyi:

‘Salam daripada para rasul, tua-tua jemaah dan saudara-saudaramu kepada saudara-
saudara bukan Yahudi yang tinggal di Antiokhia, Siria dan Kilikia.

24 Kami telah mendengar khabar bahawa ada beberapa orang daripada bangsa kami
telah mengganggu saudara-saudara dengan kata-kata yang bukan daripada
kami. 25Oleh itu kami bermuafakat hendakmemilih orang untuk pergi bertemu
dengansaudara-saudarabersamaBarnabasdanPaulusyangkamikasihi, 26 iaitu
orang yang telah mempertaruhkan nyawa kerana nama Junjungan kita Isa al-
Masih. 27 Kami telah memilih Yudas dan Silas untuk pergi menyampaikan
kepada saudara-saudara 28 pesan daripada Roh Suci dan daripada kami: iaitu
janganlah diletakkan ke atas saudara-saudara beban yang lebih berat daripada
yang perlu. 29 Cuma, jauhkanlah diri daripada memakan makanan yang telah
dipersembahkan kepada berhala, binatang yang mati dicekik, dan darah; dan
daripada melakukan zina. Jika saudara-saudara memeliharakan diri daripada
segala ini, saudara-saudaramelakukan hal yang betul.

Sekian, selamat sejahtera.’
30Mereka yang diutus itu bertolak ke Antiokhia. Di sana mereka menghimpunkan

jemaah dan menyampaikan surat. 31 Apabila jemaah membaca surat itu, mereka
bersukacita kerana surat itu memberi perangsang kepada mereka. 32 Yudas dan Silas
itu kedua-duanya nabi. Mereka menasihati dan menetapkan hati saudara-saudara
seiman di situ. 33 Setelah Yudas dan Silas tinggal di situ, jemaah melepaskan mereka
untuk pulang dengan sejahtera kepada orang yang mengutus mereka. 34 Akan tetapi
Silas memutuskan untuk tetap tinggal di Antiokhia. 35 Paulus dan Barnabas tinggal di
situbeberapa lamasambilmengajardanmenyampaikanfirmanTuhanbersamaramai
orang lain.

Paulus dan Barnabas berpisah
36Kemudian, Paulus berkata kepada Barnabas, ‘Sekarang baiklah kitamelawat sem-

ula saudara-saudara yang percaya kepada Isa di semua kota yang telah kita sampaikan
firman Tuhan, untuk melihat bagaimana hal mereka.’ 37Barnabas hendak membawa
Yahya yang juga bergelar Markus 38 tetapi Paulus tidak bersetuju keranaMarkus telah
meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak ikut serta menjalankan tugas. 39Oleh itu
timbul perselisihan sengit danmereka berpisah: Barnabas membawaMarkus belayar
ke Siprus 40manakala Paulus memilih Silas sebagai teman seperjalanannya. Setelah
jemaah menyerahkan mereka kepada kasih kurnia Tuhan, mereka pun berangkat.
41Merekamenjelajahi Siria dan Kilikia sambil menetapkan hati jemaah di situ.
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16
Timotiusmenyertai Paulus dan Silas

1 Paulus meneruskan perjalanan ke Derbe dan dari situ ke Listra. Di situ ada seorang
pengikut Isa bernama Timotius, ibunya orang Yahudi yang percaya kepada Isa tetapi
bapanyaorangYunani. 2Timotius dipandang tinggi olehparapengikut Isa di Listra dan
di Ikonium. 3 Paulus hendak membawa Timotius bersamanya. Dia pun menyunatkan
Timotius kerana semua orang Yahudi di daerah itu tahu bapanya orang Yunani. 4 Di
setiap kota yang dikunjungi, mereka menyampaikan peraturan yang telah ditetapkan
oleh para rasul dan ketua-ketua di Baitulmaqdis kepada jemaah di situ untuk dipatuhi.
5 Dengan demikian setiap jemaah semakin teguh imannya dan setiap hari bilangan
merekameningkat.

Paulusmelihat suatu penglihatan
6 Mereka menjelajahi pula Frigia dan Galatia, kerana Roh Suci melarang mereka

menyampaikan firman Allah di Asia. 7 Setelah sampai di sempadan Misia, mereka
mencuba masuk ke Bitinia, tetapi dilarang oleh Roh Isa. 8 Oleh itu mereka terus ke
Troas melalui Misia. 9 Pada malam itu Paulus mendapat suatu penglihatan: seorang
Makedonia berdiri di hadapannya sambilmemohon, ‘Marilah keMakedoniamenolong
kami.’ 10 Setelah Paulus melihat penglihatan itu, kami pun hendak segera bertolak
ke Makedonia, kerana pada hemat kami Allah memerintahkan kami menyampaikan
berita baik kepada orang di situ.

Paulus di Filipi
11Oleh yang demikian, kami belayar dari Troas terus ke Samotrake dan esoknya ke

Neapolis; 12 dan dari situ ke Filipi, sebuah kota di Makedonia, yang termasuk jajahan
Empayar Rom; kami tinggal beberapa hari di situ.

13 Pada hari Sabat kami pergi ke luar pintu gerbang kota ke tepi sungai, kerana di
situ kami jangka ada tempat orang berdoa. Kami duduk bercakap dengan perempuan
yang berhimpun di situ. 14 Salah seorang yang mendengar kami bercakap ialah
seorang perempuan bernama Lidia, yang berjual kain ungu dan berasal dari Tiatira.
Dia penyembah Allah. Tuhan membukakan hatinya lalu dia menerima segala yang
dikatakan oleh Paulus. 15 Setelah dia dan seisi rumahnya diimadkan, dia berkata, ‘Jika
pada hemat kamu, aku ini benar-benar percaya akan Junjungan, marilah tinggal di
rumahku.’ Demikian dia bersungguh-sungguhmengajak kami ke rumahnya.

Paulus dan Silas di penjara
16 Di tempat orang berdoa itu juga ada seorang hamba perempuan yang dirasuk roh
penilik; diamembawakeuntunganyangbesar kepada tuan-tuannyadengan tilikannya
itu. 17Hamba perempuan itu mengikut Paulus dan kami sambil berseru-seru, ‘Orang
ini hambaAllahYangMahaTinggi;merekamemberitahukamubagaimanaAllahdapat
menyelamatkankamu!’ 18Demikianlahdilakukannya selamabeberapahari. Akhirnya
Paulus gusar dan berpaling sambil berkata kepada roh itu, ‘Dengan nama Isa al-Masih
aku perintahkan kamu keluar daripadanya!’ Roh itu pun keluar serta-merta.

19 Apabila tuan-tuan budak perempuan itu sedar bahawa sumber keuntungan
mereka telah dihapuskan, merekamenangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka
ke hadapan pihak berkuasa di medan kota. 20Merekamenghadapkan Paulus dan Silas
kepada pegawai-pegawai kerajaan Rom dan berkata, ‘Mereka berdua ini membuat
kacaudi kota kita. MerekaorangYahudi 21danmerekamenyebarkanajaranyang tidak
patut kita terima atau ikut kerana kita ini orang Rom.’

22 Orang ramai pun bangkit menentang Paulus dan Silas. Pegawai-pegawai melu-
cutkan pakaian kedua-duanya dan mengarahkan supaya mereka disebat. 23 Setelah
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disebat beberapa kali, kedua-duanya dimasukkan ke dalam penjara; ketua penjara itu
diberi arahanmengawalmereka dengan ketat. 24Oleh itu, ketua penjaramemasukkan
Paulus dan Silas ke bahagian penjara yang di dalam sekali serta membelenggu kaki
mereka.

25Namun demikian, padawaktu tengahmalam Paulus dan Silas berdoa danmemuji
Allah. Sekalian yang terpenjara itu mendengar doa dan pujian mereka. 26 Tiba-tiba
berlaku gempa bumi yang besar, sehingga bergoncang asas penjara itu. Serta-merta
semua pintu penjara terbuka dan belenggu semua orang yang terpenjara itu terlucut.
27 Apabila ketua penjara terjaga daripada tidur dan melihat semua pintu penjara itu
terbuka, dia menghunus pedang hendak membunuh diri, kerana sangkanya semua
orang yang terpenjara telah lepas lari. 28Akan tetapi Paulus berseru dengan lantang,
‘Jangan apa-apakan dirimu, kami semua ada di sini.’

29Ketua penjara meminta pelita lalu berlari masuk serta sujud dengan gementar di
hadapan Paulus dan Silas. 30 Kemudian dia membawa mereka keluar lalu berkata,
‘Tuan-tuan, apakah yang patut aku lakukan supaya diselamatkan?’

31 Mereka menjawab, ‘Percayalah kepada Junjungan Isa, dan kamu akan disela-
matkan, kamu dan seisi rumahmu.’ 32 Mereka pun menyampaikan firman Tuhan
kepadanya dan seisi rumahnya. 33 Pada malam itu juga ketua penjara membasuhkan
luka-luka Paulus dan Silas. Dia dan seisi rumahnya diimadkan. 34 Selepas itu dia
membawa Paulus dan Silas naik ke rumahnya serta menghidangkan makanan untuk
mereka dengan amat sukacita kerana dia sekeluarga telah percaya kepada Allah.

35 Setelah hari siang, pegawai-pegawai kerajaan Rom menghantar anggota polis
untuk menyampaikan perintah membebaskan Paulus dan Silas. 36 Ketua penjara
memberitahu mereka tentang perintah itu, ‘Pegawai-pegawai menyuruh tuan-tuan
dibebaskan. Oleh itu keluarlah dan pergilah dengan sejahtera.’

37Akan tetapi Paulus berkata, ‘Mereka telahmenyebat kami di hadapan orang ramai
tanpa menyiasat, sungguhpun kami orang Rom. Mereka telah memasukkan kami ke
dalam penjara. Sekarang mereka hendak membebaskan kami senyap-senyap? Tidak
boleh begitu! Hendaklahmereka sendiri datangmembawa kami keluar.’

38Kata-kata Paulus itu disampaikan oleh anggota polis kepada pegawai-pegawai itu.
Apabila mendengar bahawa Paulus dan Silas orang Rom, pegawai-pegawai itu pun
takut 39 lalu datangmemujukmereka, membawamereka keluar danmemintamereka
meninggalkan kota itu. 40 Paulus dan Silas keluar dari penjara lalu pergi ke rumah
Lidia. Setelah bertemu dengan pengikut-pengikut Isa di situ dan menetapkan hati
mereka, Paulus dan Silas punmeneruskan perjalanan.

17
Paulus di Tesalonika

1Paulus dan Silasmelalui Amfipolis danApolonia lalu sampai di Tesalonika. Di situ ada
saumaah. 2 Seperti biasa, Paulus masuk dan berbincang dengan orang di situ tiga hari
Sabat berturut-turut tentang ayat-ayat Kitab Suci. 3Diamenyatakan danmenunjukkan
bahawaal-Masihmengalami kematiandankemudianbangkit daripadakematian; juga
katanya, ‘Isa yang kusebutkan kepadamu inilah al-Masih.’ 4 Beberapa orang di situ
percaya lalu bersahabat dengan Paulus dan Silas; antara mereka terdapat sebilangan
besar orang Yunani yang taat akan Allah serta cukup ramai wanita yang terkemuka.

5TetapiorangYahudiberasadengki lalumengumpulkanorang jahatdanmemulakan
huru-hara di kota itu; merekamenyerang rumah Yason untukmembawa keluar rasul-
rasul itu menghadap orang ramai. 6Apabila mereka tidak menemui Paulus dan Silas,
mereka menyeret Yason dan beberapa orang lagi pengikut Isa ke hadapan pegawai-
pegawai yang berkuasa sambil berseru, ‘Orang ini telah menimbulkan kekacauan di
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merata-rata dan sekarang mereka datang pula ke sini 7 lalu dialu-alukan oleh Yason
ke rumahnya. Mereka ini melanggar undang-undang Kaisar Rom denganmengatakan
ada orang lain yang menjadi raja, bernama Isa.’ 8 Apabila orang ramai dan pegawai
kerajaanmendengar kata-kata itu,mereka pun gempar. 9Merekamenerima ikat jamin
untuk Yason dan yang lain lalu membenarkanmereka pergi.

Di Beria
10 Para pengikut Isa itu segera menyuruh Paulus dan Silas bertolak ke Beria pada

waktu malam. Setelah sampai di sana, mereka masuk ke saumaah. 11 Orang Yahudi
di situ lebih mulia rohaninya daripada yang di Tesalonika kerana mereka menerima
firman Allah dengan amat sukacita dan menyelidik Kitab Suci untuk memastikan
setiap kebenaran yang dikatakan Paulus. 12 Oleh yang demikian ramailah di antara
merekayangpercaya, baikwanita-wanita Yunani yangberkedudukan tinggimahupun
kaum lelaki.

13 Akan tetapi apabila orang Yahudi di Tesalonika mendapat tahu bahawa Paulus
menyebarkan firman Allah di Beria juga, mereka pergi menghasut dan mengapi-
apikan orang di situ supaya merusuh. 14 Para pengikut Isa di Beria segera menyuruh
hantar Paulus ke pantai manakala Silas dan Timotius masih di Beria. 15 Orang yang
menghantar Paulus itumembawanyahinggakeAtena; setelahmenerimapesanPaulus
menyuruh Silas dan Timotius segeramenyertainya, orang itu pun pulang ke Beria.

Di Atena
16 Sementara Paulus menantikan kedua-duanya di Atena, dia berasa amat sedih

melihat kota itu penuh dengan berhala. 17Oleh itu, dia berhujah di saumaah dengan
orang Yahudi dan orang Yunani yang taat akan Allah; dan di medan kota juga dia
berbincang dengan siapa sahaja yang ditemuinya. 18Beberapa orang yang berpegang
kepada ajaran Epikuros dan Stoa berhujah dengannya. Ada yang berkata, ‘Apa
yang dibebelkannya itu?’ Yang lain berkata, ‘Nampaknya orang ini menyebarkan
berita tentang dewa-dewa orang bangsa asing.’ Demikianlah kata mereka kerana
Paulus menyebarkan berita baik tentang Isa dan kebangkitan daripada kematian.
19 Mereka membawanya ke Areopagus sambil berkata, ‘Bolehkah kami mengetahui
apakah ajaran baru yang kamu katakan ini? 20Kamu menyampaikan ke telinga kami
perkara-perkara yang aneh; oleh itu kami hendak mengetahui ertinya segala perkara
ini.’ 21 (Semua orang Atena dan orang asing di situ asyik sekali membincangkan atau
mendengar tentang perkara-perkara terbaru).

22 Paulus berdiri di tengah Areopagus itu lalu berkata, ‘Saudara-saudara orang
Atena, aku lihat dalam semua hal saudara-saudara sentiasa ingat menyembah tuhan.
23Sedang akuberjalan-jalan sambilmemerhatikan apa yang saudara-saudara sembah,
di suatu tempat aku dapati suatu tempat korban yang ditulis begini: “Kepada Tuhan
yang tidak diketahui.” Tuhan yang saudara-saudara sembah tanpa mengetahui-Nya
itulah yang hendak aku nyatakan kepada saudara-saudara.

24 ‘Allah yang menjadikan dunia dengan segala isinya serta memerintah langit dan
bumi tidak tinggal di tempat sembahyang buatan manusia, 25 dan tidak dilayani oleh
manusia kerana Dia tidak kekurangan apa-apa. Malah Dialah yang memberi manusia
hidup dan nafas serta segala-galanya. 26 Daripada seorang manusia Dia menjadikan
semua bangsa manusia yang menduduki seluruh muka bumi; Dia juga menetapkan
masa dan tempat mereka hidup. 27Masing-masing diharap mencari Tuhan, mudah-
mudahan mereka menemui-Nya. Dia tidaklah jauh daripada kita. 28 “Kerana-Nya kita
bergerak serta ada di dunia ini.” Sebagaimana kata penyair bangsamu, “Kita adalah
anak-Nya.”

29 ‘Oleh sebab kita anak-Nya, tidak patut kita sangka Dia serupa dengan emas, perak
atau batu yang diukir dengan kepandaian dan akal manusia. 30 Allah membiarkan
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manusia melalui zaman kejahilan itu; tetapi sekarang Dia menyuruh manusia di
seluruh dunia ini bertaubat; 31 kerana Dia telah menetapkan bahawa pada suatu hari
seisi dunia ini akan dihakimkan dengan adil oleh seorang yang ditentukan-Nya. Allah
bersaksi akan hal ini kepada semua manusia dengan membangkitkan-Nya daripada
kematian.’

32 Apabila mendengar ‘membangkitkan-Nya daripada kematian’, ada yang
mengejek-ejek; tetapi ada yang berkata, ‘Kami mahu mendengar lagi kamu bercakap
tentang perkara itu.’ 33Selepas itu Paulus keluar daripada perhimpunan itu. 34Namun,
ada beberapa orang yang menjadi pengikut Paulus dan percaya akan kata-katanya; di
antaranya ialah Dionisius anggota Areopagus, dan seorang wanita bernama Damaris,
serta beberapa orang lagi.

18
Paulus di Korintus

1 Seterusnya, Paulus berangkat dari Atena ke Korintus. 2 Apabila tiba di situ, dia
bertemu dengan seorang Yahudi bernama Akwila, yang lahir di kota Pontus. Dia baru
datang dari Itali dengan isterinya Priskila, kerana Klaudius telah menitahkan semua
orangYahudi keluar dari Rom. Paulus pergimenemuimereka 3 lalu tinggal danbekerja
bersama mereka kerana mata pencarian mereka sama iaitu sebagai tukang khemah.
4Pada setiap hari Sabat, Paulus berhujah di saumaah untukmeyakinkan orang Yahudi
dan juga orang Yunani menjadi pengikut Isa.

5 Setelah Silas dan Timotius sampai di situ dari Makedonia, Paulus menumpukan
masa kepada usahamenyampaikan firman Allah sertamemberikan kesaksian kepada
orang Yahudi bahawa Isa itulah al-Masih. 6 Akan tetapi mereka menentang dan
mencelanya; maka Paulus mengebaskan debu daripada pakaiannya lalu berkata, ‘Jika
kamu musnah, kamu sendirilah yang bertanggungjawab, aku tidak salah, aku bersih.
Dari sekarang aku hendak pergi kepada orang bangsa asing.’

7 Paulus pun berpindah ke rumah Titus Yustus, seorang yang menyembah Allah;
rumahnya bersebelahan dengan saumaah. 8 Krispus, ketua saumaah itu, serta seisi
rumahnya, percaya kepada Junjungan Isa; ramai lagi orang Korintus turut mendengar
dan percaya lalu diimadkan.

9Pada suatumalamTuhanberfirmankepadaPaulusdalamsatupenglihatan, ‘Jangan
takut, berkata-katalah terus dan jangan berhenti, 10 kerana Aku menyertaimu. Tiada
seorang pun akan dapat mencederakanmu, kerana ramai orang di kota ini umat-Ku.’
11 Paulus tinggal di situ setahun setengah sambil menyebarkan firman Allah kepada
orang di situ.

12 Semasa Galio menjadi pemerintah negeri Akhaya, orang Yahudi bangkit dengan
sehatimelawanPaulus lalumembawanyakemukakeadilan. 13Merekaberkata, ‘Orang
ini cuba mempengaruhi orang ramai supaya menyembah Allah dengan cara yang
bercanggah dengan hukum Taurat.’

14 Apabila Paulus hendak menjawab, Galio berkata, ‘Hai orang Yahudi, jikalau
perkara ini tentang kesalahan atau jenayah, patutlah aku bersabar mendengarnya;
15 tetapi jikalau pertikaianmu tentang perkataan, nama dan hukummu hendaklah
kamu menyelesaikannya sendiri; aku tidak mahu mengadili perkara yang demikian.’
16Lalu Galiomengusirmereka keluar dari tempat pengadilan itu. 17Kemudianmereka
menangkapSostenes, ketua saumaah, lalumemukulnyadihadapan tempatpengadilan
itu, tetapi Galio tidakmenghiraukannya.

Paulus kembali ke Antiokhia
18Paulus tinggal dengan para pengikut Isa di Korintus beberapa hari lagi. Selepas itu

dia meninggalkan mereka lalu belayar bersama Priskila dan Akwila ke Siria. Sebelum
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bertolak, Paulus mencukur rambutnya di Kengkrea sebagai menunaikan nazarnya.
19 Apabila mereka sampai di Efesus, Paulus meninggalkan Priskila dan Akwila di
situ. Dia masuk seorang ke saumaah lalu berbincang dengan orang Yahudi. 20Ketika
merekamemintanya tinggal lebih lama lagi di sana, diamenolak permintaan itu 21 lalu
bermohon diri sambil berkata, ‘Insya-Allah, aku akan kembali bertemu denganmu.’
Selepas itu dia belayar meninggalkan Efesus. 22 Setelah sampai di Kaisarea, dia naik
memberi salam kepada jemaah, lalu turun ke Antiokhia.

23Di sana dia tinggal beberapa lama, kemudian berangkat melawat seluruh daerah
Galatia dan Frigia serta mengukuhkan iman para pengikut Isa di situ.

Apolos di Efesus
24 Pada masa itu seorang Yahudi bernama Apolos, yang lahir di Iskandaria, pandai

berpidato dan amatmemahami Kitab Suci, datang ke Efesus. 25Dia telah diajar tentang
jalan Tuhan, dan dengan bersungguh-sungguh dia berkata-kata dan mengajarkan
ajaran Isa dengan betul, walaupun dia hanya mengetahui pengimadan Yahya. 26 Dia
mula bercakap dengan berani di saumaah. Priskila dan Akwila mendengar dia
bercakap lalu membawanya ke tempat tinggal mereka dan menerangkan jalan Allah
kepadanya dengan lebih betul lagi.

27 Apabila dia hendak menyeberang ke Akhaya, para pengikut Isa di Efesus mem-
bantunya dengan menulis surat kepada saudara-saudara seiman di Akhaya, supaya
mereka menyambut Apolos. Setibanya di Akhaya, dia banyak menolong orang yang
dengan kasih kurnia Allah telah beriman. 28 Dengan wibawa yang penuh Apolos
mengalahkan orang Yahudi dalam perbahasan di hadapan orang ramai. Dengan
memetik ayat-ayat Kitab Suci, dia membuktikan bahawa Isa itu al-Masih.

19
Paulus di Efesus

1 Sementara Apolos berada di Korintus, Paulus menjelajahi kawasan pedalaman lalu
sampai di Efesus. Di situ dia bertemu dengan beberapa orang pengikut Isa 2 lalu
berkata, ‘Adakah kamumenerima Roh Suci pada waktu kamu percaya kepada Isa?’
Merekamenjawab, ‘Kami belum pernahmendengar pun tentang adanya Roh Suci.’
3Paulus bertanya, ‘Kalau begitu, dalam pengimadan apakah kamu diimadkan?’
Katamereka, ‘Dalam pengimadan Yahya.’
4 Paulus berkata, ‘Yahya telah mengimadkan orang dengan pengimadan taubat

dan berkata kepada mereka bahawa mereka hendaklah mempercayai Dia yang akan
datang selepasnya, iaitu Isa.’ 5 Setelah mereka mendengar penerangan itu, mereka
diimadkan dengan nama Junjungan Isa. 6 Paulus meletakkan tangan di atas mereka
lalu datanglah Roh Suci menguasai mereka dan mereka semuanya bercakap dalam
berbagai-bagai bahasa serta bernubuat. 7 Semuanya ada kira-kira dua belas orang.

8 Paulus masuk ke saumaah dan bercakap di situ dengan beraninya selama tiga
bulan. Dia berbincang dengan orang di situ danberusahameyakinkanmereka tentang
kerajaan Allah. 9 Akan tetapi beberapa orang berkeras hati dan tidak mahu percaya
malah memburuk-burukkan Jalan Tuhan di hadapan orang ramai. Oleh itu Paulus
meninggalkan mereka lalu membawa pengikut-pengikut Isa bersamanya ke dewan
syarahan Tiranus dan di situlah dia mengadakan perbincangan. 10 Hal itu berlaku
selama dua tahun, hingga semua penduduk Asia, baik orang Yahudi mahupun orang
Yunani, telahmendengar firman Tuhan.

11Allah melakukan mukjizat yang luar biasa melalui Paulus. 12 Sesetengah mereka
membawa pulang sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus kepada orang



Kisah Para Rasul 19:13 195 Kisah Para Rasul 19:35

yang sakit lalu mereka sembuh dan roh-roh iblis yang merasuk mereka keluar dari
tubuhmereka.

13Beberapa orang Yahudi yangmengamalkan ilmu sihir turut sertamenyebut nama
Junjungan Isa untukmengubat orang yang dirasuk roh-roh iblis, dengan berkata, ‘Aku
menyumpahi kamu demi Isa yang dikhabarkan oleh Paulus.’ 14Ada tujuh orang anak
Skewa, imam besar orang Yahudi, yang berbuat demikian. 15Akan tetapi roh durjana
itumenjawab, ‘Akukenal akan Isa, dan tahuakanPaulus, tetapi kamu ini siapa?’ 16Lalu
orang yang dirasuk roh durjana itumenerkam danmengerjakanmereka. Mereka pun
lari dari dalam rumah itu dalam keadaan telanjang dan luka.

17 Berita itu tersebar di kalangan orang Yahudi mahupun Yunani di Efesus; mereka
ketakutan lalu nama Junjungan Isa semakin dimuliakan. 18 Ramai orang yang
mempercayai Isa datang sambil mengakui segala perbuatan jahat mereka yang lalu.
19Beberapa orang yangmengamalkan ilmu sihirmengumpulkan semua buku sihirnya
dan membakarnya di hadapan orang ramai. Semua buku sihir itu dianggar nilainya
kira-kira lima puluh ribu keping wang perak. 20Demikianlah, firman Tuhan tersebar
luas dan semakin berkuasa.

Rusuhan di Efesus
21 Setelah selesai peristiwa itu, Paulus berniat dalam hatinya hendak menjelajahi

Makedonia dan Akhaya dan kemudian ke Baitulmaqdis. Dia berkata, ‘Selepas itu,
aku mesti pergi ke Rom pula.’ 22Dia pun menyuruh Timotius dan Erastus, dua orang
daripada pembantu-pembantunya, pergi dahulu ke Makedonia, manakala dia tinggal
lebih lama di Asia.

23 Pada masa itu berlaku huru-hara di Efesus kerana ajaran tentang Jalan Tuhan.
24 Seorang tukang perak bernama Demetrius membuat balai-balai berhala Dewi
Artemis daripada perak. Pekerjaan ini membawa hasil lumayan kepada pekerja-
pekerjanya. 25 Dia menghimpunkan para pekerja serta tukang-tukang yang sama
mata pencariannya lalu berkata, ‘Saudara-saudara sekalian tahu bahawa daripada
pekerjaan inilah kita mendapat keuntungan. 26 Saudara-saudara juga melihat dan
mendengar bahawa di Efesus ini malah hampir di seluruh Asia, Paulus itu telah
mempengaruhi ramai orang dengan berkata bahawa barang yang diperbuat oleh
manusia bukannya dewa. 27 Dengan demikian, apa yang dikhuatiri bukan saja mata
pencarian kita ini dihina, bahkan rumah Artemis, dewi yang besar itu pun tidak akan
diindahkan lagi, lalu hilanglah kebesaran dewi yang disembah orang di seluruh Asia
malah di serata dunia.’

28 Setelah mendengar kata-kata itu, semua yang hadir naik berang dan berseru,
‘Maha besar Artemis, dewi orang Efesus!’ 29 Dengan demikian orang ramai merusuh
di kota itu. Mereka menangkap Gayus dan Aristarkhus, orang Makedonia yang
menemani Paulus dalam perjalanannya, lalu menyeret mereka ke stadium kota itu.
30 Paulus hendak pergi bercakap kepada orang ramai tetapi para pengikut Isa tidak
membenarkannya. 31 Beberapa orang pegawai kerajaan yang bersahabat dengan
Paulus berpesan kepadanya supaya janganmasuk ke stadium itu.

32 Orang yang berkumpul di situ berseru-seru, sesetengah berkata begini dan
sesetengah begitu; kerana semuanya dalam keadaan kelam-kabut dan sebilangan
besar daripada mereka tidak tahu mengapa mereka berhimpun. 33 Orang Yahudi
menolak Iskandar ke hadapan untukmenghadapi orang ramai. Iskandarmemberikan
isyarat dengan tangannya kerana dia hendak menjelaskan segalanya kepada mereka.
34Akan tetapi apabila merekamengenalinya sebagai orang Yahudi, semuanya berseru
serentak selama kira-kira dua jam, ‘Maha besar Artemis, dewi orang Efesus!’

35Ketika itu setiausaha kotamenyuruhmereka diam lalu berkata, ‘Hai orang Efesus,
siapa yang tidak tahu bahawa orang kota Efesuslah yang memelihara kuil dewi besar
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Artemis dan patung sucinya yang turun dari langit? 36 Ini tidak dapat dinafikan.
Oleh itu kamu patut bertenang dan jangan bertindak gopoh-gapah. 37 Kedua-dua
orang ini tidak merampas harta tempat berhala dan tidak pula menghina dewi kita,
tetapi kamu membawa mereka ke mari. 38 Jika Demetrius dan tukang-tukang yang
menyertainya itu ada sesuatu yang hendak diadukan tentang sesiapa, kitamempunyai
mahkamah perbicaraan dan hakim; hendaklah mereka mendakwa orang berkenaan
di mahkamah. 39 Jika kamu menuntut perkara lain, hendaklah diselesaikan dalam
majlis yang berpatutan. 40 Oleh sebab apa yang berlaku hari ini, kita akan didakwa
menimbulkan huru-hara tanpa sebab; dan kita tidak dapat memberikan alasan yang
wajar untuk membenarkan perhimpunan ini.’ 41 Selepas itu, setiausaha kota menyu-
ruh perhimpunan itu bersurai.

20
PaulusmelaluiMakedonia dan Yunani

1Setelah kota itu aman semula, Paulusmemanggil para pengikut Isa danmenasihatkan
mereka, kemudian memohon diri lalu bertolak ke Makedonia. 2 Dia menjelajahi
seluruh Makedonia sambil memberi nasihat kepada orang di situ. Kemudian dia tiba
di Yunani dan 3 tinggal di sana selama tiga bulan. Apabila dia hendak belayar ke
Siria, dia mendengar bahawa orang Yahudi berpakat hendakmembunuhnya. Oleh itu
dia membuat keputusan hendak berangkat melalui Makedonia. 4 Dia diiringi hingga
ke Asia oleh Sopater anak Purrus orang Beria, oleh Aristarkhus dan Sekundus orang
Tesalonika, oleh Gayus orang Derbe, Timotius, dan dua orang dari Asia, Tikhikus dan
Trofimus. 5Mereka berjalan dahulu, menantikan kami di Troas. 6 Kami belayar dari
Filipi selepas Perayaan Roti Tidak Beragi, lalu menemui mereka di Troas lima hari
kemudian. Kami tinggal di situ selama tujuh hari.

Paulus di Troas
7 Pada hari pertama minggu itu, kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti.

Paulus yang akan belayar esoknya bercakap dengan orang di situ sampai tengah
malam. 8 Di dalam bilik atas, tempat kami berhimpun itu, ada beberapa pelita.
9 Seorang pemuda bernama Eutikhus duduk di jendela. Dia tertidur sementara Paulus
masih bercakap. Oleh sebab lena tidurnya, pemuda itu jatuh dari tingkat ketiga itu
sampai ke bawah. Orang mengangkatnya dan mendapatinya sudah mati. 10 Paulus
turun lalu merebahkan diri ke atas pemuda itu serta memeluknya sambil berkata,
‘Jangan bimbang, kerana ada lagi nyawanya.’ 11 Selepas itu dia naik, membahagikan
roti, makan lalu bertutur sampai dinihari. Kemudian dia pun berangkat. 12Pemuda itu
didapati hidup dan dibawa pulang ke rumahnya. Mereka semua amat terhibur.

Dari Troas keMiletus
13Kami berjalan dulu naik ke kapal lalu belayar ke Asos untukmenyambut Paulus di

sana; demikianlah yang telah dirancangnya, kerana dia sendiri hendak berjalan kaki.
14 Setelah menyambutnya di Asos, kami mengiringinya ke Metilene. 15 Kami belayar
dari sana: Esoknya kami bertentangan dengan pulau Khios; lusanya kami singgah di
Samos; dan tulatnyakami sampaidiMiletus. 16Paulus telahmembuat keputusanuntuk
belayar melalui Efesus, supaya jangan berlarutan di Asia; dia hendak cepat, dengan
harapan sampai di Baitulmaqdis pada Perayaan Pentakosta.

Perpisahan dengan para tua-tua jemaah di Efesus
17DariMiletus Paulusmenyuruh orang pergi ke Efesusmemanggil tua-tua jemaah di

situ. 18Apabila mereka datang menemuinya, Paulus berkata, ‘Kamu semua tahu cara
hidupku sejak aku bersamamu, dari hari pertama aku datang ke Asia. 19 Aku telah
memperhambakan diri kepada Tuhan dengan sehabis-habis rendah hati dan dengan
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airmata. Sudahbeberapa cubaanmenimpadirikuakibat pakatanorangYahudi. 20Aku
tidak pernah menyembunyikan daripadamu sesuatu yang berfaedah kepadamu. Aku
menyatakan segalanya kepadamu dan mengajarmu di khalayak ramai mahupun di
rumah masing-masing, 21 sambil memberikan kesaksian kepada orang Yahudi dan
orang Yunani tentang pertaubatan kepada Allah dan iman akan Junjungan Isa.

22 ‘Sekarang aku pergi ke Baitulmaqdis mentaati perintah Roh Suci sedangkan aku
tidak tahu apa yang akan berlaku kepadaku. 23 Yang kuketahui hanyalah ini: Dari
kota ke kota Roh Suci telah memberikan kesaksian kepadaku dan berkata bahawa
penjara dan penderitaan ada lagi menantikan aku. 24 Tetapi sekali-kali aku tidak
mengindahkan soal nyawaku, asalkan aku dapat menyempurnakan tanggungjawab
dan tugas yang kuterima daripada Junjungan Isa iaitu memberikan kesaksian akan
berita baik tentang kasih kurnia Allah.

25 ‘Sekarang ingatlah. Aku tahu bahawa kamu tidak akan memandang mukaku lagi,
setelah sekian lama aku bersamamu dan mengajarmu tentang kerajaan Allah. 26Oleh
itu pada hari ini aku bersaksi bahawa aku tidak bersalah terhadap penumpahandarah
manusia. 27Aku telahmenyatakankepadamuseluruhkehendakAllahdengan sepenuh
kerelaan. 28 Jagalah dirimu dan semua orang yang telah diamanahkan oleh Roh
Suci kepada kamu untuk memeliharanya seperti gembala memelihara domba, iaitu
jemaah Tuhan yang telah ditebus-Nya dengan darah-Nya sendiri. 29Aku tahu bahawa
sepeninggalanku nanti, beberapa serigala garang akan masuk menyerang jemaah ini;
30malah dari antara kamu sendiri akan bangkit beberapa orang yang memesongkan
ajaran yang benar dan berusaha menarik ahli-ahli jemaah mengikut mereka. 31Oleh
itu berjaga-jagalah, serta ingatlah bagaimana selama tiga tahun aku tidak berhenti-
henti siangmalammenasihatkan setiap orang dengan air mataku.

32 ‘Sekarang akumenyerahkan kamu kepadaAllah dan kepada perkhabaran tentang
kasih kurnia Allah, yang berkuasa meneguhkan imanmu dan memberimu warisan
yang diperuntukkan bagi seluruh umat Allah. 33 Aku tidak pernah ingin memiliki
emas perak atau pakaian orang. 34 Kamu tahu bahawa kedua belah tanganku ini
telah bekerja untukmencukupkan sara hidupku dan orang yang bersamaku. 35Dalam
semua perkara aku telah menunjukkan teladan kepadamu iaitu bagaimana kamu
juga patut bekerja demikian untuk menolong orang yang lemah; dan ingatlah firman
Junjungan Isa, “Memberi itu lebih berkatnya daripadamenerima.” ’

36 Setelah berkata demikian, Paulus berlutut dan berdoa-doa bersama semua yang
hadir. 37 Semuanya menangis seraya memeluk dan mencium Paulus. 38 Mereka
berdukacita terutamanya kerana dia berkata bahawamereka tidak akanmemandang
mukanya lagi. Kemudianmerekamenghantarkannya ke kapal.

21
Paulus pergi ke Baitulmaqdis

1 Setelah berpisah dengan mereka, kami belayar ke Kos, dan esoknya ke Rodos, dan
dari sana ke Patara. 2Kamimendapati ada sebuah kapal yang hendakmenyeberang ke
Fenesia. Kamimenaikinya lalu belayar. 3Setelah kelihatan Kiprus di sebelah kiri, kami
terus belayar ke Siria lalu turun di kota Tirus kerana kapal itu hendak memunggah
muatannya di situ. 4 Kami menemui para pengikut Isa lalu tinggal di kota itu selama
tujuhhari. MelaluipimpinanRohSucimerekamenggesaPaulus supaya janganpergike
Baitulmaqdis. 5 Setelah sampai waktu yang dirancang, kami bertolak dari situ. Semua
pengikut Isa bersama anak isteri menghantarkan kami sampai ke luar kota. Kami
semua berlutut di pantai lalu berdoa dan bersalam-salaman. 6 Selepas itu kami naik
ke kapal danmereka pulang ke rumahmasing-masing.
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7Dari Tirus kami meneruskan pelayaran ke Ptolemais. Di situ kami memberi salam
kepada saudara-saudara seiman lalu tinggal dengan mereka selama sehari. 8Esoknya
kami pergi ke Kaisarea lalu masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil yang menjadi
salah seorang daripada tujuh pembantu para rasul, lalu kami tinggal dengannya. 9Dia
mempunyai empat orang anak gadis yang belum berkahwin danmereka bernubuat.

10 Setelah kami tinggal di situ beberapa hari, seorang nabi bernama Agabus datang
dari Yudea. 11 Dia mendapatkan kami lalu mengambil tali pinggang Paulus dan
mengikat kaki tangannya sendiri sambil berkata, ‘Demikianlah kata Roh Suci, bahawa
orang yang mempunyai tali pinggang ini akan diikat demikian di Baitulmaqdis oleh
orang Yahudi dan diserahkan ke tangan orang bangsa asing.’

12 Apabila mendengar kata-kata itu, kami dan penduduk kota itu meminta Paulus
supaya jangan pergi ke Baitulmaqdis. 13 Paulus menjawab, ‘Mengapa kamu menangis
dan menyedihkan hatiku? Aku bersedia bukan sahaja untuk diikat, malah untuk mati
di Baitulmaqdis demi Junjungan Isa.’ 14 Oleh sebab dia tidak mahu mendengar kata
kami, kami pun berhenti memujuknya lalu berkata, ‘Berlakulah kehendak Tuhan.’

15Selepas itu kami berkemas lalu pergi ke Baitulmaqdis. 16Beberapa orang pengikut
Isa dari Kaisarea menyertai kami lalu membawa kami berjumpa Menason, orang
Siprus, yang sudah lama percaya akan Isa; di rumahnyalah kamimenumpang.

Paulusmelawat Yakobus
17 Setelah sampai di Baitulmaqdis, kami disambut oleh saudara-saudara seiman

dengan sukacita. 18 Pada esoknya Paulus bersama kami masuk berjumpa dengan
Yakobus; ketua-ketua yang lain pun ada di situ. 19 Setelah memberi salam kepada
mereka, Paulus menceritakan segala yang telah dilakukannya secara terperinci di
kalangan bangsa asing dengan kehendak Allah.

20 Apabila mendengar kisah itu mereka memuji Allah dan berkata kepada Paulus,
‘Saudara, sebagaimana kamu lihat, ada berpuluh ribu orang Yahudi yang sudah
percaya akan Isa dan mereka itu berpegang teguh kepada Taurat. 21 Ada orang
memberitahu mereka bahawa kamumengajar orang Yahudi yang tinggal di kalangan
orang bangsa asing supaya berpaling daripada Musa, jangan menyunatkan anak-
anak dan jangan menurut adat orang Yahudi. 22 Sekarang bagaimana? Mereka tentu
mendengar berita kedatanganmu ke sini. 23 Oleh itu, ikutlah seperti kata kami. Di
antara kami ada empat orang yang telah bernazar. 24 Bawalah mereka bersamamu
dan sucikandirimubersamamereka serta tanggungbelanjamencukur kepalamereka.
Dengan demikian semua orang akan tahu bahawa apa yang dikatakan tentangmu
itu tidak benar, sebaliknya kamu mengikut Taurat. 25 Namun, tentang orang bangsa
asing yang percaya akan Isa, kami telah berkirim surat memberikan hukum bahawa
mereka hendaklah memeliharakan diri daripada makanan yang dipersembahkan
kepada berhala, daripada darah dan binatang yangmati dicekik, dan daripada zina.’

26Paulus punmembawa empat orang itu bersamanya dan pada esoknya diamenyu-
cikan diri bersama mereka. Kemudian dia masuk ke rumah ibadat dan memberitahu
orang di situ bilangan harinya upacara penyucian itu akan selesai dan korban akan
dipersembahkan bagi setiapmereka.

Paulus ditangkap
27 Apabila hampir genap tujuh hari, beberapa orang Yahudi dari Asia terpandang

Paulus di dalam rumah ibadat. Mereka menghasut orang ramai lalu menangkap
Paulus 28 sambil berseru, ‘Hai orang Israel, marilah tolong kami! Inilah dia orang yang
menyebarkanmerata-rata ajaran yangmenghina kaumkita, Taurat dan rumah ibadat.
Dia juga telahmembawaorangYunani kedalamrumah ibadat,menajiskan tempat suci
ini.’ 29Mereka berkata begitu kerana pernah melihat Trofimus orang Efesus bersama
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Paulusdi kota itu lalumerekamenyangkabahawaPaulus telahmembawanyakedalam
rumah ibadat.

30 Ini menggemparkan semua orang Yahudi di kota itu lalu mereka berlari dan
berhimpun mengerumuni Paulus. Mereka menangkapnya dan menyeretnya ke luar
rumah ibadat. Semua pintu rumah ibadat pun segera ditutup. 31 Ketika mereka
hendak membunuhnya, ketua pasukan tentera Rom mendengar bahawa seisi kota
Baitulmaqdis sedang merusuh. 32Dia segera membawa beberapa orang ketua tentera
dan askar-askar untuk mendapatkan perusuh-perusuh itu. Apabila melihat mereka
datang, perusuh-perusuh itu berhenti memukul Paulus.

33 Ketua pasukan tentera itu datang menangkap Paulus, disuruhnya ikat dengan
dua rantai. Dia bertanya siapakah itu dan apakah yang telah dilakukannya. 34 Di
antara orang ramai itu sesetengah menjawab begini dan sesetengahnya begitu. Oleh
sebab ketua pasukan tentera itu tidak dapat memastikan punca huru-hara itu, dia
menyuruh orangnya membawa Paulus ke dalam kubu. 35 Setelah sampai ke tangga,
askar-askar mengangkat Paulus kerana orang ramai mengganas. 36Mereka mengikut
sambil berseru-seru, ‘Hapuskan dia!’

Paulus berucap kepada orang ramai
37 Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke dalam kubu, dia berkata kepada ketua

pasukan tentera itu, ‘Bolehkah akumenyatakan sesuatu kepadamu?’
Ketua pasukan tentera itu berkata, ‘Kamu tahu bahasa Yunani? 38 Bukankah kamu

ini orang Mesir yang dulu mencetuskan pemberontakan dan memimpin empat ribu
orang pengganas ke gurun?’

39 Paulus berkata, ‘Aku ini orang Yahudi dari kota Tarsus di tanah Kilikia iaitu kota
yang agak terkenal, dan aku meminta kamu benarkan aku bercakap kepada orang
ramai itu.’

40 Setelah mendapat kebenaran daripada ketua pasukan tentera, Paulus berdiri di
atas tangga dan memberikan isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Setelah
orang ramai itu senyap, Paulus berucap dalam bahasa Ibrani,

22
Paulusmembela diri di Baitulmaqdis

1 ‘Bapa-bapa dan saudara-saudara sekalian. Dengarlah peneranganku.’
2 Setelah mereka mendengar Paulus bertutur dalam bahasa Ibrani, mereka terus

senyap.
Paulus berkata, 3 ‘Aku ini orang Yahudi, dilahirkan di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi

dibesarkan di kota ini, berguru kepada Gamaliel. Aku diajar hukum nenek moyang
kita dengan betul, dan aku pula tekun beribadat kepada Allah, sama seperti saudara-
saudara sekalian pada hari ini. 4 Aku pernah menganiaya pengikut Jalan Tuhan
malah membunuh mereka di samping mengikat dan memenjarakan mereka, baik
lelaki mahupun perempuan. 5 Imam besar dan seluruh anggota Majlis Agama boleh
bersaksi akan perbuatanku itu. Aku telah mendapatkan beberapa surat daripada
mereka lalu pergi ke Damsyik untuk menangkap dan mengikat para pengikut Isa di
sana danmembawamereka ke Baitulmaqdis ini untuk diseksa.

6 ‘Dalam perjalanan, ketika hampir sampai di Damsyik, sekitar tengah hari, tiba-tiba
suatu cahaya yang besar bersinar dari langit mengelilingiku. 7Aku rebah ke tanah lalu
mendengar suara berkata kepadaku, “Saul, Saul, mengapa engkau aniayakan Aku?”

8 ‘Aku berkata, “Siapakah Engkau, Tuan?”
‘Jawab-Nya, “Akulah Isa orang Nasaret yang kauaniayakan.” 9 Semua orang yang

bersamaku turut melihat cahaya itu tetapi tidak mendengar suara yang berkata-kata
denganku itu.
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10 ‘Aku berkata, “Tuan, apakah yang harus kulakukan?”
‘Dia menjawab, “Bangunlah, pergi ke Damsyik. Di sana engkau akan diberitahu

segala yang sudah ditetapkan untukmu melakukannya.” 11 Aku tidak dapat melihat
langsung akibat cahaya yang terang itu. Teman seperjalananku memimpin tanganku
masuk ke Damsyik.

12 ‘Ada seorang bernama Ananias yang kuat beribadat menurut hukum Taurat. Dia
dipandang tinggi oleh orang Yahudi di Damsyik. 13 Dia datang berdiri di sisiku lalu
berkata, “Saudaraku Saul, kamu dapat melihat semula!” Pada saat itu juga aku dapat
melihat semula lalu memandangnya.

14 ‘Dia berkata, “Allah, Tuhan nenek moyang kita, telah menetapkan bahawa kamu
akanmengetahui kehendak-Nya, danmelihat Isa sertamendengar suara-Nya. 15Kamu
akan menjadi saksi tentang-Nya kepada semua manusia, termasuk segala yang telah
kamu lihat dan dengar itu. 16 Sekarang mengapa kamu berlengah-lengah lagi? Ban-
gunlahuntukdiimadkandanminta dihapuskan segala dosamu sambilmenyerunama-
Nya.”

17 ‘Setelah aku pulang ke Baitulmaqdis, sedang aku berdoa di rumah ibadat, aku ter-
lalai 18 lalumelihatDiadanmendengarkata-kata-Nyakepadaku, “Segeralahkeluardari
Baitulmaqdis, kerana mereka tidak akan menerima kesaksian daripadamu tentang-
Ku.”

19 ‘Akuberkata, “Ya Junjungan,mereka tahu bahawa akupernahmemenjarakan dan
memukul orang yang mempercayai-Mu dalam semua saumaah; 20 dan apabila darah
Stefanus saksi-Mu itu ditumpahkan, aku turut berdiri berdekatan dan menyetujui
pembunuhan itu, serta menjaga pakaian orang yangmembunuhnya.”

21 ‘Kata-Nya kepadaku, “Keluarlah dari sini, kerana Aku hendak mengutusmu jauh-
jauh kepada orang bangsa asing.” ’

Paulus warganegara Rom
22 Orang ramai mendengar ucapan Paulus setakat itu, kemudian berseru lantang,

‘Hapuskan orang begini dari muka bumi, tidak patut dia dibiarkan hidup!’
23Mereka berteriak-teriak sambil mengebas-ngebas pakaian sehingga debu berter-

bangan. 24Ketua pasukan tentera itu menyuruh orangnya membawa Paulus ke dalam
kubu. Dia mengarahkan mereka menyebat dan menyoalnya untuk mengetahui men-
gapa orang ramai berseru-seru demikian tentangnya. 25Paulus diikat dengan tali kulit
laludiaberkatakepadaketua tenterayangberdiri di situ, ‘Jikalau seorangwarganegara
Rom belum diadili dan didapati bersalah, berkuasakah kamumenyebatnya?’

26Apabila ketua tentera itu mendengar kata-kata Paulus, dia pergi memberitahu ke-
tuanya tentang perkara itu. Katanya, ‘Apa kamu hendak buat? Orang ini warganegara
Rom.’

27 Ketua pasukan tentera itu mendapatkan Paulus lalu berkata, ‘Katakanlah
kepadaku, adakah engkau ini warganegara Rom?’
Paulus menjawab, ‘Ya.’
28 Ketua pasukan tentera itu berkata, ‘Aku dapat menjadi warganegara dengan

bayaran yang tinggi.’
Paulus menjawab, ‘Tetapi aku dilahirkan sebagai warganegara Rom.’
29 Semua orang yang hendak menyoalnya itu berundur, dan ketua pasukan tentera

itu ketakutan kerana telahmengikat warganegara Rom.
Paulus di hadapanMajlis Agama

30 Esoknya, untuk mengetahui dengan pasti apa sebabnya Paulus dituduh oleh
orang Yahudi, ketua tentera itu meminta imam besar dan semua ahli Majlis Agama
berhimpun. Kemudian dia melepaskan Paulus daripada ikatan dan menghadapkan-
nya kepada perhimpunan itu.
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23
1 Paulus merenung perhimpunan itu lalu berkata, ‘Saudara-saudara, dengan setulus
hati aku telah melakukan segalanya di sisi Allah sampai hari ini.’ 2 Ananias, imam
besar, menyuruh orang yang berdiri di sisi Paulus menampar mulutnya. 3 Paulus
berkata kepadanya, ‘Allah akanmenamparmulutmunanti. Kamu seperti tembokyang
dicat putih! Kamu sekarang duduk untuk mengadiliku menurut hukum tetapi kamu
sendiri melanggar hukum itu denganmenyuruh orangmenamparku!’

4 Orang yang berdiri di sisi Paulus berkata, ‘Beranikah kamu mencela imam besar
Tuhan?’

5 Paulus menjawab, ‘Saudara-saudara, aku tidak tahu dia itu imam besar. Memang
tersurat di dalam Kitab Suci, “Jangan hinakan pemimpin bangsamu.” ’

6Paulusmengetahui bahawa dalam perhimpunan itu separuhnya orang Saduki dan
separuhnya orang Farisi. Dia pun berkata, ‘Saudara-saudara, aku ini orang Farisi
dan anak orang Farisi. Aku didakwa kerana percaya akan kebangkitan daripada
kematian.’ 7Dengan demikian orang Farisi dan orang Saduki mula berbahas. Seluruh
perhimpunan berpecah kepada dua pihak. 8Orang Saduki mengatakan bahawa tiada
kebangkitan daripada kematian, tiada malaikat dan tiada roh; tetapi orang Farisi
percaya akan semuanya.

9 Pertengkaran besar tercetus. Beberapa orang guru Taurat dari pihak orang Farisi
bangkit dan menegaskan dengan penuh kesungguhan, ‘Kami dapati orang ini tidak
bersalah langsung. Mungkin sekali roh atau malaikat telah bercakap dengannya.’
10 Perkelahian menjadi begitu sengit sehingga ketua pasukan tentera itu takut kalau-
kalau Paulus diserang. Dia menyuruh askar-askar segera mengambil Paulus dengan
paksaan dari tengah-tengah orang itu danmembawanya ke dalam kubu.

11Padamalamberikut itu Tuhanberdiri di sisinyadanberkata, ‘Tetapkanlahhatimu;
kerana sebagaimana kamu telah bersaksi tentang-Ku dengan sungguh-sungguh di
Baitulmaqdis ini, begitulah kamu akan bersaksi di Rom pula.’

Pakatan Yahudi Baitulmaqdis untukmembunuh Paulus
12Setelahhari siang, orangYahudimembuatpakatan. Merekabersumpah tidakakan

makan dan minum hingga mereka membunuh Paulus. 13 Lebih empat puluh orang
sepakat mengangkat sumpah itu. 14Mereka semuamenghadap ketua-ketua imam dan
para pemimpin masyarakat mereka lalu berkata, ‘Kami telah bersumpah tidak akan
makan dan minum hingga kami membunuh Paulus itu. 15 Kamu dan ahli-ahli Majlis
Agama tolonglahminta ketua pasukan tentera itu hadapkan Paulus kepada kamuesok,
seolah-olah kerana kamu hendak meneliti perkara itu dengan lebih halus lagi. Kami
akan bersedia untukmembunuhnya sebelum dia sampai ke sini.’

16Anak saudara Paulusmendengar tentangpakatan itu lalumasukke kubumember-
itahunya.

17 Paulus memanggil dan berkata kepada seorang ketua tentera, ‘Bawalah pemuda
ini kepada ketua pasukan tentera kerana ada suatu perkara yang hendak dikatakan
kepadanya.’ 18 Pegawai itu membawa pemuda itu berjumpa ketuanya lalu berkata,
‘Paulus, orang yang terpenjara itu, memanggilku dan meminta pemuda ini dibawa
berjumpa tuan kerana ada suatu perkara yang hendak dikatakannya kepada tuan.’

19Ketuapasukan tenteramemegang tanganpemuda itudanmembawanyake tempat
yang sunyi lalu bertanya, ‘Apa hal yang hendak kaukatakan kepadaku itu?’

20 Pemuda itu berkata, ‘Orang Yahudi telah berpakat hendak meminta tuan mem-
bawa PaulusmenghadapMajlis Agama esok, seolah-olah hendakmeneliti halnya lebih
halus lagi. 21 Janganlah tuan terpedaya oleh kata-kata mereka, kerana lebih empat
puluh orang daripada mereka telah bersumpah tidak akan makan dan minum hingga
mereka membunuh Paulus. Mereka akan membunuhnya sebelum dia sampai ke
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hadapanMajlis Agama itu. Sekarang punmereka semua sudah sediamenantikan tuan
berjanji demikian.’

22Ketua pasukan tentera itumenyuruh pemuda itu pulang setelah berpesan, ‘Jangan
beritahu sesiapapun bahawa kamu telahmenyatakan hal ini kepadaku.’

Paulus dibawa ke Kaisarea
23Kemudian dia memanggil dua orang ketua tentera lalu berkata, ‘Lengkapkan dua

ratus orang askar untuk pergi ke Kaisarea; askar bertombak dua ratus orang dan
askar berkuda tujuh puluh. Mereka mesti bertolak pada pukul sembilan malam ini.’
24Ketua tentera itu juga menyuruh melengkapkan kenderaan dan menaikkan Paulus
ke atasnya untuk dibawa kepada Feliks, pemerintah negeri, dengan selamat.

25Ketua tentera itu menulis surat seperti berikut:
26 ‘Salam daripadaku, Klaudius Lisias,
kepada Feliks, pemerintah yang amat mulia.
27 ‘Orang ini telah ditangkap oleh orang Yahudi. Mereka hendak membunuhnya,
lalu aku datang dengan askar-askar dan menyelamatkannya. Aku mendapat
tahu dia warganegara Rom. 28Aku ingin mengetahui apa sebabnya dia dituduh
oleh bangsanya. Oleh itu aku membawanya untuk menghadap Majlis Agama
mereka. 29Akumendapati dia tertuduhatasbeberapapertikaian tentanghukum
agama; tetapi tiada suatu tuduhanpun yang patut dihukumbunuh atau penjara.
30Apabila aku diberitahu tentang suatu pakatan hendak membunuh orang ini,
aku segeramenghantarkannya kepada tuan. Akuberpesan kepadamereka yang
menuduhnya supayamendakwanya di hadapan tuan.’

31 Askar-askar mengambil Paulus sebagaimana diarahkan lalu membawanya pada
waktu malam ke Antipatris. 32Esoknya askar berkuda sahaja meneruskan perjalanan
bersama Paulus manakala askar yang lain pulang ke Baitulmaqdis. 33 Setelah sampai
keKaisarea, surat itudipersembahkankepadapemerintahdanPauluspundihadapkan
kepadanya. 34 Selepas membaca surat itu, pemerintah itu bertanya kepada Paulus
di mana negeri asalnya. Apabila dia mendengar bahawa Paulus orang Kilikia, 35 dia
berkata, ‘Aku akanmengadili perkara ini setelah pendakwa-pendakwa kamu sampai.’
Kemudian dia mengarahkan supaya Paulus ditahan di dalam istana yang dulu dibina
oleh Herodes.

24
Paulus di hadapan Feliks

1 Selepas lima hari, Ananias imam besar datang ke Kaisarea dengan beberapa orang
pemimpin masyarakat Yahudi dan seorang peguam bernama Tertulus. Mereka
menuduh Paulus di hadapan pemerintah itu. 2Setelah Paulus dipanggil hadir, Tertulus
memulakan dakwaannya: ‘Feliks yang mulia, dengan limpah kurnia dan kebijak-
sanaanmu, kami hidup sejahtera dan menikmati perubahan yang baik di negeri ini.
3Kami amat berterima kasih atas segala yang telah kamu lakukan. 4Kerana tidak ingin
mengambil terlalubanyakmasamu, akumemohonkamumendengardakwaankuyang
ringkas ini.

5 ‘Kami telah mendapati orang ini pengacau dan menimbulkan huru-hara di kalan-
gan orang Yahudi di serata dunia. Dialah pemimpin mazhab ajaran orang Nasaret itu.
6 Malah dia cuba menajiskan rumah ibadat tetapi kami menangkapnya dan hendak
mengadilinyamenurut hukumkami. 7Akan tetapi ketua pasukan tentera Lisias datang
lalu merampasnya daripada kami. 8 Dia mengarahkan kami, pendakwa-pendakwa



Kisah Para Rasul 24:9 203 Kisah Para Rasul 25:4

orang ini, supayamenghadapmu. Jika kamumenyoal orang ini, kamu akanmendapati
bahawa segala tuduhan kami ini benar.’

9 Orang Yahudi turut serta menuduh Paulus, dan mengatakan bahawa segala yang
dikatakan itu benar.

10 Setelah menerima isyarat daripada pemerintah itu menyuruhnya bercakap,
Paulus menjawab dakwaan itu demikian: ‘Aku tahu kamu telah lama menjadi hakim
di negeri ini. Oleh itu aku dengan senang hati mengadukan hal kepadamu. 11Hanya
dua belas hari yang lalu aku telah pergi ke Baitulmaqdis untuk beribadat. 12 Aku
tidakdidapati berbincangdengan sesiapaataumenghimpunkanorang ramai ituuntuk
menimbulkan huru-hara, baik di rumah ibadat, saumaah, atau di mana-mana di kota
itu. 13 Para pendakwa juga tidak dapat membuktikan kepadamu segala tuduhan
mereka terhadapku. 14 Aku mengaku di hadapanmu bahawa aku menyembah Allah,
Tuhan nenekmoyangku, menurut Jalan Tuhan yang dianggap salah olehmereka. Aku
juga percaya dan berpegang kepada hukum Taurat, dan segala yang tersurat di dalam
kitab nabi-nabi. 15 Seperti mereka juga, aku berharap kepada Allah bahawa semua
orang akan dibangkitkan daripada kematian kelak, sama ada orang benar ataupun
orang jahat. 16Oleh itu aku sentiasaberusaha supayahatikubersihdaripadakesalahan
kepada Allah dan kepadamanusia.

17 ‘Selepas beberapa tahun di tempat-tempat lain, aku ke Baitulmaqdis membawa
derma untuk bangsaku, dan mempersembahkan korban. 18Mereka mendapati aku di
dalamrumah ibadat setelahakumenyucikandiri; aku tidakmembawakumpulanyang
besar dan tidak mencetuskan huru-hara. 19Ketika itu ada beberapa orang Yahudi dari
Asia. Merekalah yang patut menghadap kamu di sini untuk mendakwa, kalaulah ada
sesuatu yang patut didakwa tentang aku. 20Ataupunbiarlah orang inimenyatakan apa
kesalahan yang didapatinya pada diriku ketika aku berdiri di hadapan majlis mereka
itu. 21 Pada waktu itu aku hanya melafazkan kata-kata yang sama, iaitu, “Tentang
kebangkitan daripada kematianlah aku didakwa di hadapanmu pada hari ini.” ’

22 Feliks menangguhkan perbicaraan walaupun dia memahami selok-belok agama
berkenaan. Dia berkata, ‘Apabila Lisias, ketua pasukan tentera itu, datang nanti,
aku akan menyelesaikan perkara ini.’ 23 Dia mengarahkan ketua tentera menahan
Paulus tetapi secara longgar, dan membenarkan sahabat-sahabatnya membawa apa-
apa untuknya.

24Beberapahari kemudian, Feliks datang bersama isterinyaDrusila, seorang Yahudi.
Diamenyuruh orangmemanggil Paulus lalumendengar penerangannya tentang iman
terhadap Isa al-Masih. 25 Apabila Paulus bercakap tentang kebenaran, tentang pen-
guasaan diri, dan tentang hukuman yang akan datang pada hari kemudian, Feliks
ketakutan lalu berkata, ‘Pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan nanti, aku akan
memanggilmu lagi.’ 26 Dalam pada itu dia berharap Paulus akan memberikan wang
kepadanya. Oleh itu dia kerapkali menyuruh orang memanggil Paulus lalu bercakap
dengannya.

27 Dua tahun kemudian, Feliks digantikan oleh Perkius Festus. Feliks membiarkan
Paulus terpenjara kerana hendakmengambil hati orang Yahudi.

25
Penghakiman Paulus di hadapan Festus

1Tigahari selepasFestusmenjadi pemerintahnegeri itu, diaberangkatdariKaisareake
Baitulmaqdis. 2Ketua-ketua imam dan para pemimpin masyarakat Yahudi menuduh
Paulus di hadapan Festus. 3Mereka memohon jasa baik Festus menghantar Paulus ke
Baitulmaqdis kerana mereka telah berpakat hendak membunuhnya di pertengahan
jalan. 4 Akan tetapi Festus menjawab bahawa Paulus terpenjara di Kaisarea dan dia
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sendiri pun hendak segera ke sana. 5 Dia berkata, ‘Oleh itu hendaklah orang yang
berkuasa di antara kamu berangkat ke sana bersamaku danmendakwa orang itu, jika
dia telahmelakukannya.’

6 Setelah tinggal di Baitulmaqdis kira-kira lapan atau sepuluh hari lagi, Festus
pun berangkat ke Kaisarea. Pada esoknya dia duduk sebagai hakim di mahkamah
lalu menyuruh orang membawa Paulus menghadapnya. 7 Setelah Paulus masuk,
semua orang Yahudi yang datang dari Baitulmaqdis itu berdiri mengelilinginya serta
menuduhnya atas beberapa kesalahan yang berat, yang tidak dapat dibuktikan oleh
mereka.

8 Kemudian Paulus membela dirinya sendiri dan berkata ‘Satu pun tiada kesala-
hanku, terhadap hukum orang Yahudi, atau terhadap rumah ibadat, atau terhadap
Kaisar.’

9 Akan tetapi Festus hendak mengambil hati orang Yahudi lalu bertanya kepada
Paulus, ‘Mahukah kamu pergi ke Baitulmaqdis supaya aku mengadili perkaramu ini
di sana?’

10 Paulus menjawab, ‘Aku sekarang berdiri di mahkamah Kaisar, dan di sinilah aku
patut dibicarakan. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk terhadap orang
Yahudi, sebagaimana kamu terlebih maklum. 11 Kalaulah aku bersalah, atau telah
melakukan sesuatu yang patut aku dibunuh, aku tidaklah enggan mati; tetapi jika
segala tuduhan mereka ke atas aku itu tidak benar, tiada seorang pun yang boleh
menyerahkanku kepadamereka. Aku hendakmengadu kepada Kaisar.’

12Setelah berbincang dengan semua penasihatnya, Festusmenjawab, ‘Kamuhendak
mengadu kepada Kaisar; pergilahmenghadap Kaisar!’

Festus berbincang dengan Raja Agripa
13 Beberapa hari kemudian, Raja Agripa berangkat bersama Bernike ke Kaisarea

untuk meraikan kedatangan Festus. 14 Dalam beberapa hari raja itu tinggal di sana,
Festusmenceritakanhal Paulus kepadanya, ‘Di sini ada seorang yang ditinggalkan oleh
Feliks di dalam penjara. 15 Ketika aku di Baitulmaqdis, ketua-ketua imam dan para
pemimpinmasyarakat Yahudi menuduh orang itu danmeminta supaya dia dihukum.

16 ‘Tetapi akumenjawab bahawamenurut adat orang Rom, seseorang itu tidak boleh
diserahkan sebelum berhadapan dengan pendakwanya dan diberi peluang membela
diri. 17Apabila mereka datang ke sini, esoknya tanpa berlengah-lengah aku duduk se-
bagai hakim danmengarahkan supaya orang itu dibawamasuk kemahkamah. 18Para
pendakwanya mengemukakan tuduhan tetapi tiada satu pun merupakan perbuatan
jahat sebagaimana aku jangkakan. 19 Semua tuduhan itu berlegar sekitar perselisihan
tentang agama, tentang seorang bernama Isa yang sudah mati dan dikatakan hidup
semula oleh Paulus. 20 Aku pun tidak tahu bagaimana hendak mengadili hal itu, lalu
bertanya kalau diamahu ke Baitulmaqdis supaya dibicarakan di sana. 21Tetapi Paulus
meminta tangguh, hendak mengadukan halnya supaya dibicarakan di hadapan yang
maha mulia Kaisar; lalu aku menyuruh dia dipenjarakan hingga aku menghantarnya
kepada Kaisar.’

22Agripa berkata, ‘Aku pun inginmendengar orang itu.’
Festus menjawab, ‘Esok dapatlah kamumendengarnya.’
Paulus di hadapan Agripa

23 Pada esoknya Agripa dan Bernike berangkat dengan selengkap kebesarannya,
masuk ke dalam balai mahkamah bersama para panglima dan orang yang terkemuka
di kota itu. Dengan perintah Festus, Paulus dibawa masuk. 24 Festus berkata, ‘Tuanku
Raja Agripa dan sidang hadirin. Orang ini didakwa oleh semua orang Yahudi, baik
yang di Baitulmaqdis mahupun yang di sini. Mereka berteriak-teriak bahawa dia
tidak patut dibiarkan hidup lagi. 25 Tetapi pada pandangan aku, dia tidak melakukan
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apa-apa kesalahan yang patut dijatuhkan hukuman mati. Oleh sebab dia sendiri
hendak mengadukan halnya kepada yang maha mulia Kaisar, aku telah memutuskan
akan menghantarnya kepada Kaisar. 26 Namun, tiada suatu pun yang pasti untuk
aku tuliskan tentangnya kepada Kaisar. Itulah sebabnya aku membawanya meng-
hadapmu, dan terutamanya Raja Agripa. Setelah dia disoal nanti, bolehlah didapati
sesuatu untuk aku tuliskan. 27 Pada pandanganku, tidaklah wajar menghantarkan
seseorang untuk diadili tanpamenyatakan tuduhan ke atasnya dengan jelas.’

26
Paulusmembela diri di hadapan Agripa

1Setelah itu Agripa berkata kepada Paulus, ‘Sekarang kamu diberi izin untukmembela
dirimu.’
Paulus punmemberikan isyarat dengan tangannya lalu membela dirinya demikian,

2 ‘Tuanku Raja Agripa, aku berasa bahagia kerana dapat menjawab tuduhan orang
Yahudi ke atasku di hadapan kamu pada hari ini; 3 lebih-lebih lagi kerana kamu
memahami adat dan perselisihan yang berlaku di kalangan orang Yahudi. Oleh itu aku
memohon kamumendengarku dengan sabar.

4 ‘SemuaorangYahudi telahmaklumtentangdirikudarimuda lagi, ketikadinegeriku
dan kemudiannya di Baitulmaqdis. 5 Dari mulanya mereka telah mengenaliku,
kalaulahmerekamahubersaksi. Mereka tahubahawaakumenurut ajaranyangpaling
keras dalam agama kami kerana aku orang Farisi. 6 Sekarang pun aku berdiri di sini
dan didakwa kerana aku berharap akan janji Allah kepada nenekmoyang kami. 7Dua
belas suku bangsa kami tekunmenyembahAllah siangmalamdan berharap akan janji
itu juga. Oleh sebab harapan inilah, aku dituduh oleh orang Yahudi. 8 Jika benar Allah
membangkitkan orang daripada kematian, mengapakah pada hematmu hal itu tidak
dapat dipercayai orang?

9 ‘Satu masa dulu, pada perasaan hatiku, wajar sekali aku mengambil pelbagai
tindakan terhadap pengikut Isa orang Nasaret itu; 10 dan aku sudahpun berbuat
demikian di Baitulmaqdis. Setelah mendapatkan kuasa daripada ketua-ketua imam,
aku telah memenjarakan ramai orang yang salih; dan apabila mereka dibunuh, aku
menyetujui pembunuhan itu. 11Kerapkali di saumaah-saumaahakumenyeksamereka
dalam usaha memaksa mereka berpaling daripada Isa; dan oleh sebab terlalu berang
terhadapmereka, akumemburumereka hingga ke negeri asing.

12 ‘Padasuatuhari sedangakudalamperjalanankeDamsyik, denganmembawasurat
kuasa daripada ketua-ketua imam, 13 pada waktu tengah hari, aku melihat di tengah
jalan suatu cahaya datang dari langit, lebih terang daripada sinar matahari, bersinar
mengelilingiku dan semua orang yang berjalan bersamaku. 14 Aku rebah ke bumi,
lalu aku mendengar suatu suara berkata dalam bahasa Ibrani kepadaku, “Saul, Saul,
mengapakah engkau menganiaya Aku? Sukarlah bagimu, seperti menendang sesuatu
yang tajam.”

15 ‘Aku bertanya, “Siapakah Engkau, Tuan?”
‘Diamenjawab, “Akulah Isayangkauaniayakan. 16Tetapibangunlah, berdirilah. Aku

menampakkan diri kepadamuuntukmemberitahumubahawa engkau akanmembuat
kerja-Ku, dan bersaksi tentang engkau melihat-Ku ini, dan tentang apa yang akan
Kutunjukkan lagi kepadamu. 17Aku akan menyelamatkanmu daripada orang Yahudi
dan bangsa lain juga. Aku akan mengutusmu kepada mereka, 18 untuk mencelikkan
mata mereka dan membawa mereka daripada kegelapan kepada cahaya, daripada
kuasa Iblis kepada kuasa Allah. Dengan demikian dosamereka akan diampunkan dan
mereka akanmenjadi umat yang dipilih oleh Allah keranamereka percaya akan Aku.”
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19 ‘Oleh itu, Tuanku Raja Agripa, aku dengan sepenuh rela menurut perintah dari
penglihatan yang datang dari syurga itu. 20 Aku telah menyampaikan kepada semua
orang Damsyik, Baitulmaqdis dan seluruh tanah Yudea, juga kepada orang bangsa
asing, bahawa mereka hendaklah bertaubat dan berpaling kepada Allah serta berke-
lakuan selaras denganpertaubatan itu. 21 Itulah sebabnya orangYahudimenangkapku
di dalam rumah ibadat, serta mencari jalan hendak membunuhku. 22 Tetapi hingga
saat ini Allah telah menolongku dan aku berdiri di sini sambil bersaksi kepada orang
besar dan orang biasa, denganmengatakan perkara yang telah dinubuatkan oleh nabi-
nabi dan oleh Musa: 23 iaitu al-Masih pasti mengalami kematian dan menjadi orang
yang pertama bangkit daripada kematian. Dengan demikian Dia mengisytiharkan
penyelamatan kepada orang Yahudi dan bangsa lain, penyelamatan yang seperti
cahaya bagi semua.’

24SedangPaulusmenegakkanpembelaannyademikian, Festusberkatadengansuara
nyaring, ‘Kamu gila, Paulus; ilmu yang terlalu banyakmenjadikan kamu gila.’

25 Paulus menjawab, ‘Aku bukannya gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan
perkara yang benar dan bijaksana. 26 Tuanku Raja Agripa, aku berani berkata-kata
di hadapanmu dengan bebas kerana aku tahu di dalam hati bahawa kamu faham
akan perkara-perkara ini, memandangkan segalanya tidaklah berlaku di tempat yang
tersembunyi. 27 Tuanku Raja Agripa, percayakah kamu akan kata nabi-nabi itu? Aku
tahu bahawa kamu percaya.’

28 Agripa berkata kepada Paulus, ‘Dengan sepatah dua katamu, kausangka dapat
menjadikanku orangMasihi?’

29 Paulus menjawab, ‘Sepatah dua atau banyak, aku berdoa kepada Allah, mudah-
mudahan kamudan sekalian yangmendengar kata-katakuhari ini akanmenjadi sama
sepertiku, cuma tidak diikat dengan rantai.’

30 Raja Agripa, Festus pemerintah Kaisarea, Bernike dan semua yang bersama
mereka, 31 berangkat keluar dari mahkamah sambil berbincang. Seorang daripada
mereka berkata, ‘Orang itu tidak melakukan apa-apa yang menyebabkan dia patut
dibunuh atau dipenjara.’

32Agripa berkata kepada Festus, ‘Orang ini boleh dibebaskan, kalau tidak kerana dia
hendakmengadukan halnya kepada Kaisar.’

27
Pelayaran Paulus ke Rom

1 Setelah diputuskan bahawa kami akan belayar ke Itali, Paulus dan beberapa orang
tahanan diserahkan kepada seorang ketua tentera dari Rejimen Kaisar, bernama
Yulius. 2 Kami menaiki sebuah kapal yang datang dari Adramitium dan hendak
menyusur teluk rantau tanah Asia. Aristarkhus, orang Makedonia dari Tesalonika,
menyertai kami.

3Esoknya kami singgah di Sidon. Yulius berasa kasihan danmelayani Paulus dengan
baik serta membenarkannya bertemu dengan sahabat-sahabatnya untuk mendap-
atkan apa-apa yang diperlukannya. 4 Kemudian kami belayar menyusur Siprus di
sebelah bawah angin, kerana ketika itu angin bertiup ke arah yang bertentangan
denganhala tujuankami. 5Setelahmenyeberang lautKilikiadanPamfilia, kami sampai
ke Mira di tanah Likia. 6Di sana ketua tentera Kaisar itu mendapati sebuah kapal dari
Iskandaria yang hendak belayar ke Itali, lalu dia menumpangkan kami dalam kapal
itu. 7 Kami belayar dengan lambat dan susah payah kerana melawan arah tiupan
angin. Selepas beberapa hari, kami tiba di kota Knidus. Oleh sebab masalah angin
itu, kami belayar ke selatan pulau Kreta, melalui Salmone. 8Dengan susah payah juga
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kami menyusur pulau itu, lalu sampai ke tempat yang bernama Lindungan Indah,
berdekatan Lasea.

9 Beberapa hari kemudian, keadaan kian berbahaya untuk meneruskan pelayaran.
Hari Raya Puasa orang Yahudi pun sudah berlalu. Paulus mengingatkan ketua tentera
itu, 10 ‘Saudara-saudara, pada pandanganku, jika kita belayar, banyak bencana dan
kerugian akan menimpa, bukan sahaja kapal ini dan muatannya malah nyawa kita
juga.’ 11 Tetapi ketua tentera itu lebih mempercayai kata kapten dan tuan punya
kapal itu daripada kata Paulus. 12 Pelabuhan itu memang tidak selesa untuk tinggal
sepanjangmusimdingin. Oleh itu kebanyakanmereka hendakmeneruskan pelayaran
dengan harapan akan sampai ke Feniks lalu tinggal di situ, di pelabuhan di pulau Kreta
yangmenghadap barat daya dan barat laut.

Kapal terkandas
13Apabila bertiup angin selatan sepoi-sepoi bahasa, sangkamereka telah tercapailah

hasrat mereka. Mereka pun membongkar sauh lalu menyusur pulau Kreta. 14 Tidak
berapa lama kemudian, angin ribut yang bergelar Timur Laut membadai dari arah
pulau itu. 15 Kapal kami dipukul ribut dan tidak terdaya belayar melawan arah
angin. Kami pun membiarkannya berhanyut, 16 sampai ke selatan sebuah pulau kecil
bernamaKauda. Dengan susahpayahkamimenyelamatkan sekoci kapal itu. 17Setelah
dinaikkan sekoci itu ke kapal, diusahakan memperkukuh kapal itu dengan ikatan tali.
Oleh sebab takut terdampar ke tebing Sirtis, layar diturunkan dan kapal itu dibiarkan
mengikut angin. 18 Kami begitu teruk dipukul ribut sehingga esoknya muatan kapal
mula dibuang ke laut; 19 dan lusanya sebahagian alat kapal itu pula dibuangkan.
20 Beberapa hari kami tidak melihat matahari dan bintang serta dipukul ribut yang
dahsyat; akhirnya putuslah harapan kami diselamatkan.

21Sekian lamaorang di dalamkapal itu tidakmakan, lalu Paulus berdiri dan berkata,
‘Saudara-saudara, sepatutnya dulu saudara-saudara menurut kataku, jangan belayar
meninggalkan Kreta, nanti ditimpa bencana dan kerugian demikian. 22 Sekarang aku
berkata kepada saudara-saudara, tetapkan hati masing-masing, kerana seorang pun
tidak akan kehilangan hidup, hanya kapal ini tidak dapat diselamatkan. 23 Malam
tadi, di sisi aku terdiri malaikat daripada Allah, Tuhan yang memiliki seluruh diriku
dan yang aku sembah. 24 Malaikat itu berkata, “Paulus, jangan takut. Kau pasti
akan berdiri di hadapan Kaisar. Semua yang belayar bersamamu akan diselamatkan
juga sebagai kurnia Allah kepadamu.” 25Oleh itu, saudara-saudara, tetapkanlah hati
masing-masing. Aku percaya akan Allah dan janji-Nya yang disampaikan kepadaku
itu. 26Tetapi tidak dapat dielakkan, kita akan terdampar di sebuah pulau.’

27 Sampai ke malam yang keempat belas kami masih berhanyut dalam Laut Adria.
Kira-kira tengahmalam, anakkapalmerasakankami sudahhampir kedarat. 28Mereka
membuang batu duga untuk mengukur dalamnya laut, didapatinya dua puluh depa;
kemudian, apabila diduga lagi, didapatinya lima belas depa dalamnya. 29 Mereka
takut kalau-kalau terdampar pada batu karang, lalu mereka menurunkan empat
sauh dari buritan kapal serta menanti hari siang. 30 Ketika itu anak kapal hendak
menyelamatkan diri sendiri. Merekamenurunkan sekoci ke laut dengan berpura-pura
hendakmenurunkan sauhdi haluankapal. 31Paulus punberkata kepada ketua tentera
dan askar-askar, ‘Jika mereka itu meninggalkan kapal, saudara-saudara tidak akan
selamat.’ 32Oleh itu askar mengerat tali sekoci danmembiarkannya hanyut.

33 Sementara menunggu hari siang, Paulus meminta semua orang makan. Dia
berkata, ‘Sekarang sudah empat belas hari saudara-saudara berlapar. 34Akumeminta
kepada sekalian, makanlah sesuatu, kerana itulah yang akan membuat saudara-
saudara selamat. Tiada seorangpundi antara kita yang akanbinasa sehelai rambutnya
pun.’ 35 Setelah berkata demikian, Paulus mengambil roti lalu mengucapkan syukur
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kepada Allah di hadapan semua. Kemudian dia membahagi roti itu lalu makan.
36Masing-masing pun berasa bersemangat lagi lalu makan bersama-sama. 37Bilangan
kami yang di dalam kapal itu dua ratus tujuh puluh enam orang. 38 Setelah kenyang
sekaliannya, kapal itu diringankan lagi denganmembuang gandum ke laut.

39Apabila hari siang, mereka melihat daratan yang tidak dikenali; di situ ada teluk
yang berpantai rata lalu mereka bercadang hendak mengandaskan kapal itu ke situ.
40 Mereka memotong tali sauh dan membiarkannya tenggelam di laut. Selepas itu
merekamelucutkan tali kemudi lalu menaikkan layar di haluan supaya anginmeniup
kapal itu menuju ke pantai. 41 Kapal itu terlanggar busung pasir lalu terkandas
haluannya, dan tidak dapat bergerakmanakala buritannya pecah dipukul gelombang.
42Askar-askarmulaberura-urahendakmembunuhsemuaorang tahanan supaya tidak
seorang pun berenangmelarikan diri.

43 Tetapi ketua tentera itu hendak menyelamatkan Paulus lalu melarang askar-
askarnya berbuat demikian. Diamenyuruhmereka yang tahu berenang terjun dahulu
dan berenang ke darat. 44 Yang lain berpegang pada papan atau pecahan-pecahan
kapal. Dengan demikian semuanya selamat naik ke darat.

28
Paulus di PulauMalta

1 Setelah selesai segalanya, barulah kami mendapat tahu bahawa pulau itu bernama
Malta. 2Penduduk pulau itu bersikap ramahmesra kepada kami. Merekamenyalakan
api dan menyambut kami sekalian masuk berlindung daripada hujan dan kesejukan.
3 Paulus memungut ranting dan apabila dia meletakkannya di atas api, seekor ular
keluarmelarikandiridari kepanasan lalumemagut tanganPaulus. 4Apabilapenduduk
pulau itu melihat ular tersebut pada tangan Paulus, mereka berkata sama sendiri,
‘Tentudia ini seorangpembunuh; sungguhpundia selamatdaripadabahaya laut, tetapi
Dewi Keadilan tidak membiarkan dia hidup.’ 5Paulus mengebaskan ular itu ke dalam
api tanpa mengalami sebarang kecederaan. 6 Semuanya menantikan kalau-kalau dia
naik bengkak atau rebah mati; tetapi lama mereka menanti-nanti, tidak juga mereka
melihat apa-apa bencana menimpanya. Sangkaan mereka pun berubah, mengatakan
Paulus itu seorang dewa.

7 Di daerah itu ada tanah yang dipunyai oleh Publius, pemerintah pulau itu. Dia
menyambut kami dan melayani kami selama tiga hari dengan budi bahasa yang
baik. 8 Ketika itu bapa Publius terlantar mengidap demam dan mengalami cirit-birit.
Paulusmasukmenghampirinya lalu berdoa sambil meletakkan tangan ke atasnya dan
menyembuhkannya. 9Selepas itu, beberapaorangyangmengidappenyakit di pulau itu
datang berjumpa Paulus, lalu dia menyembuhkan mereka. 10Mereka menunjukkan
penghargaan yang tinggi kepada kami; dan apabila kami hendak belayar, mereka
membawa pelbagai barang yang berguna ke dalam kapal sebagai bekalan untuk kami.

Paulus tiba di Rom
11 Tiga bulan kemudian, kami belayar dalam sebuah kapal bernama Dioskuri yang

telah datang dari Iskandaria dan tinggal di pulau itu sepanjangmusim dingin. 12Kami
singgah di Sirakusa lalu tinggal di sana tiga hari, 13 kemudian belayar ke kota Regium.
Esoknya anginmula bertiup dari selatan dan lusanya kami sampai ke Putioli. 14Di sana
kami bertemu saudara-saudara seiman lalumenerima ajakan tinggal bersamamereka
selama tujuh hari. Kemudian sampailah kami ke Rom. 15 Para pengikut Isa di Rom
mendengarkhabar tentangkami laludatangdari sanasampaikePasarApiusdanKedai
Tiga untuk bertemu dengan kami. Apabila Paulus melihat mereka, dia mengucapkan
syukur kepada Allah danmenjadi tabah. 16Di Rom Paulus dibenarkan tinggal seorang
diri, hanya dijaga oleh seorang askar.
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Khutbah Paulus di Rom
17 Tiga hari kemudian, Paulus meminta para pemimpin masyarakat Yahudi datang

berjumpa dengannya. Dia berkata kepada mereka, ‘Saudara-saudara, sungguhpun
aku tidak melakukan sebarang kesalahan terhadap bangsa kita atau melanggar adat
nenek moyang kita, namun aku ditahan di Baitulmaqdis lalu diserahkan ke tangan
orang Rom. 18 Mereka memeriksa perkaraku dan hendak membebaskanku kerana
merekamendapati aku tidakmelakukan satu kesalahanpunyangpatut dihukummati.
19Apabila orang Yahudi menentang keputusan itu, terpaksalah aku meminta hendak
mengadu kepada Kaisar; tetapi bukanlah kerana hendak mengajukan apa-apa dak-
waan terhadapbangsa kita. 20 Itulah sebabnya akumeminta saudara-saudara bertemu
dan bercakap dengan aku. Aku dibelenggu begini kerana Dia yang diharapkan oleh
orang Israel.’

21Mereka berkata kepada Paulus, ‘Kami belum mendapat surat dari Yudea tentang
saudara. Tiada seorang pun yang datang ke sini menyebutkan apa-apa kesalahan
saudara. 22 Tetapi kami ingin mendengar pendapat saudara, kerana kami tahu orang
di serata tempat mencela ajaran yang saudara anuti.’

23Mereka menetapkan hari untuk bertemu lagi dengan Paulus. Pada hari itu lebih
ramai lagi yang datang ke tempat dia menumpang itu. Dia menerangkan segala-
galanya, bersaksi tentang kerajaan Allah dan berusaha meyakinkan mereka tentang
Isa dengan menunjukkan bukti dalam Taurat Musa dan tulisan para nabi, dari pagi
hingga ke malam. 24Ada yang percaya akan katanya itu dan ada yang tidak. 25Mereka
pergi dari situ dengan pendapat yang bercanggah sesama sendiri, setelah Paulus
berkata, ‘Benarlah apa yang dikatakan oleh Roh Suci melalui Nabi Yasyaya kepada
nenekmoyang kita,
26 ‘ “Pergilah kepada bangsa ini dan katakan:

‘Kamu akanmendengar
tetapi tidakmengerti;
Kamu terus melihat
tetapi tidakmengetahui.’

27Kerana hati umat ini telah buntu,
mereka pekakkan telinga,
dan pejamkanmata.

Kalau tidak demikian, mereka tentumelihat
denganmata,
mendengar dengan telinga,
danmengerti dengan hati,
lalu berpaling kepada-Ku
dan Akumenyembuhkanmereka. ” ’

28 Paulus berkata, ‘Saudara-saudara, ketahuilah: perkhabaran tentang penyela-
matanyangdikurniakanAllah sekarang telahdisampaikankepadaorangbangsaasing.
Merekalahyangakanmenerimanya.’ 29SetelahPaulusberkatademikian, orangYahudi
meninggalkan tempat itu sambil bertengkar hebat sesamamereka.

30 Paulus tinggal selama dua tahun di rumah yang disewanya sendiri. Dia menyam-
but semua yangmengunjunginya 31danmenyampaikan ajaran tentang kerajaan Allah
serta Junjungan Isa al-Masih dengan berani dan bebas, tiada siapa yang mengha-
langnya.
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Rom
1 Daripada Paulus, hamba Isa al-Masih yang dipanggil untuk menjadi rasul, dan

dipilih khas untuk menyebarkan Injil daripada Allah. 2 Injil ini telah dijanjikan-
Nya dahulu melalui nabi-nabi-Nya, sebagaimana tersurat di dalam Kitab Suci, 3 iaitu
tentang Putera-Nya. Sebagai manusia Dia telah dilahirkan dari keturunan Daud,
4 namun dengan Roh Suci, Dia telah diisytiharkan melalui kuasa yang besar sebagai
Putera Allah, iaitu dengan kebangkitan-Nya daripada kematian. Dialah Isa al-Masih,
Junjungan kita. 5Melalui Isa al-Masih dan demi nama-Nya, kami diberi kasih kurnia
dan jawatan rasul untukmenyerumanusia dari segala suku bangsa supaya taat dalam
iman kepada-Nya. 6 Kamu juga termasuk dalam golongan itu, kerana Allah telah
memanggilmumenjadi umat Isa al-Masih.
7 Aku menulis kepada kamu sekalian di Rom, yang dikasihi oleh Allah dan dipanggil
menjadi orang salih.

Semoga Allah Bapa kita dan Junjungan Isa al-Masih memberimu kasih kurnia dan
kesejahteraan.

Paulus ingin pergi ke Rom
8 Pertama sekali, aku bersyukur kepada Allah Tuhanku melalui Isa al-Masih kerana

kamu sekalian, disebabkan seluruh dunia memperkatakan imanmu. 9 Allah, yang
kusembah sepenuh hati dalam menyebarkan Injil Putera-Nya, menjadi saksiku ba-
hawa aku sentiasa mengingatimu 10 dalam doaku, dan memohon semoga dengan izin
Allah aku dapat mengunjungimu.

11 Aku sungguh ingin berjumpa dengan kamu untuk menyampaikan sesuatu pem-
berian rohani bagi menguatkanmu; 12 maksudku, supaya kita saling meneguhkan
semangat: aku mendapat keteguhan daripada imanmu, dan kamu daripada imanku.
13Ketahuilahwahai saudara-saudaraku, aku telahmerancang berkali-kali untukmen-
gunjungimu, namun hingga kini ada saja aral melintang. Aku ingin agar pelayananku
di kalanganmumembuahkan hasil, seperti di kalangan bangsa-bangsa asing yang lain.

14 Aku memikul kewajipan terhadap orang Yunani dan yang bukan orang Yunani,
yang bertamadun dan yang tidak bertamadun, yang berpendidikan dan yang tidak
berpendidikan. 15 Inilah sebabnya aku amat ingin dan bersedia menyebarkan Injil di
kalanganmu yang di Rom juga.

16Aku tidak teragak-agakmenyebarkan Injil, kerana ia adalah kuasa daripada Allah
untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman, mula-mula kepada orang Yahudi
kemudian kepada bangsa asing. 17 Kerana di dalamnya kebenaran Allah dinyatakan
dari imanke iman, sebagaimana tersurat di dalamKitab Suci: ‘Orangbenar akanhidup
dengan iman.’

Murka Allah terhadapmanusia
18 Kemurkaan Allah ternyata dari syurga terhadap segala kefasiqan dan kedur-

janaan yang dilakukan oleh manusia, yang menyembunyikan kebenaran dengan
kedurjanaan, 19 kerana segala yang mungkin diketahui oleh manusia tentang Allah
telah nyata bagi mereka; Allah sendiri telah menyatakannya kepada mereka. 20 Sejak
wujudnya alam semesta, sifat-sifat Allah yang tidak dapat dilihat dengan mata, iaitu
kuasa-Nya yang kekal dan ketuhanan-Nya, semuanya jelas ternyata serta difahami
melalui segala ciptaan-Nya. Oleh itu tiada alasan bagi memaafkanmereka.
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21 Walaupun mereka telah mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan-Nya
dan tidak memuji-Nya dengan syukur, sebaliknya mereka memikirkan yang sia-sia
dan jiwa mereka yang tolol diliputi kegelapan. 22Mereka mengaku bijaksana, tetapi
sebenarnya mereka tolol. 23Mereka berpaling daripada kemuliaan Allah yang kekal
lalu menyembah patung-patung yang diperbuat seperti bentuk manusia yang fana,
burung, haiwan berkaki empat dan binatang yangmenjalar.

24 Oleh itu Allah membiarkan mereka menurut nafsu melakukan pelbagai noda,
makamereka mencemari tubuh sesama sendiri. 25Mereka merangkul yang palsu dan
berpaling daripada yang benar daripada Allah. Merekamenyembahmakhluk ciptaan
dan berpaling daripada Allah Pencipta Yang Maha Suci dan Maha Tinggi selama-
lamanya. Amin.

26 Itulah sebabnya Allah membiarkan mereka didorong hawa nafsu yang keji.
Kaum wanita mereka pun berpaling daripada yang tabii kepada yang di luar tabii.
27 Demikian juga kaum lelaki. Mereka berpaling daripada hubungan tabii dengan
wanita dan dibakar syahwat terhadap sama sejenis. Lelaki dengan lelaki melakukan
perkara yang aib, lalu menerima di dalam diri mereka hukuman yang setimpal.

28 Oleh sebab mereka enggan mengenal Allah, maka Allah membiarkan mereka
dikuasai fikiran yang hina, sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang tidak
wajar. 29 Mereka dipenuhi segala kemungkaran, kedurjanaan, ketamakan dan ke-
cabulan. Mereka diselubungi hasad dengki, pembunuhan, persengketaan, penipuan
dan niat durjana. Mereka pengumpat, penyebar fitnah, 30 pembenci Allah, biadab,
angkuh, bercakap besar, pereka perkara durjana, ingkar kepada ibu bapa, 31 tidak
tahu membezakan buruk dan baik, tidak boleh dipercayai, tidak mengasihi, tidak
berhati perut, tidak mempunyai belas kasihan. 32 Mereka mengetahui hukuman
Allah yang adil, iaitu sesiapa yang melakukan perkara demikian wajar dihukummati.
Namun, mereka bukan sahaja melakukannya malah juga menyokong orang lain yang
mengamalkannya.

2
HukumanAllah yang adil

1 Oleh itu kamu tidak boleh berdalih hai manusia, walau siapapun kamu, apa-
bila kamu menghakimi orang. Pada waktu kamu hakimi orang lain, kamu juga
menjatuhkan hukuman kepada dirimu sendiri; kerana kamu yang menghakimi juga
melakukanperkara yang sama. 2Tetapi kita tahubahawahukumanAllah berdasarkan
kebenaran dan dijatuhkan ke atas mereka yang mengamalkan perkara demikian.
3 Wahai manusia, apabila kamu menghakimi orang yang mengamalkan perkara
demikian sedangkan kamu sendiri melakukannya juga, adakah kamu sangka kamu
akan terlepas daripada hukuman Allah? 4Atau adakah kamu memperkecil kebaikan,
kemurahan serta kesabaran Allah yang amat besar, dan tidak tahu bahawa kebaikan
Allahmembawamu ke pintu taubat?

5Dengan hati batumu yang tidak bertaubat, kamumengumpulmusibah kemurkaan
Allah yang akan menimpamu pada hari kemurkaan dan ternyatanya hukuman Allah
yangadil. 6Allahakan ‘membalas kepada setiap orang setimpal denganperbuatannya’.
7 Bagi mereka yang terus berbuat baik dengan sabar demi mendapatkan kemuliaan,
kehormatan dan keabadian, Dia akan memberikan hidup yang kekal; 8 manakala
bagi mereka yang mementingkan diri dan tidak taat akan kebenaran tetapi menjun-
jung kedurjanaan, maka kemarahan dan kemurkaan Allah akan menimpa mereka.
9Kesusahandankesengsaraanakanmenimpadiri setiaporangyangmelakukankedur-
janaan: mula-mula kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang bukan bani Israel
juga; 10 tetapi kemuliaan, kehormatan dan kesejahteraan akan dicurahkan kepada
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setiap orang yangberbuat baik: mula-mula orangYahudi, kemudianbangsa asing juga.
11Allah tidakmenghakimi berat sebelah.

12 Sekalian yang telah melakukan dosa tanpa mengenal hukum Taurat akan binasa
tanpa hukum Taurat. Sekalian yang melakukan dosa sedangkan mereka mengenal
hukum Taurat akan dihakimi menurut hukum Taurat. 13 Ini kerana orang yang benar
di sisi Allah bukanlah mereka yang mendengar hukum Taurat, tetapi mereka yang
mengamalkan ajarannya. 14Apabila orang bukan bani Israel, yang tidak mempunyai
hukum Taurat, secara tabii melakukan perkara-perkara yang terkandung di dalam
hukum Taurat, maka mereka ini adalah hukum bagi diri mereka sendiri. 15 Hukum
itu tersurat di hati mereka dan hati nurani mereka juga naik saksi. Fikiran mereka
menuduhataumembelamereka, 16padahariAllahmenghakimi segala rahsiamanusia
melalui Isa al-Masih, menurut Injil yang kuberitakan.

Orang Yahudi dan TauratMusa
17 Kamu memanggil dirimu orang Yahudi, dan bergantung kepada hukum Taurat

serta berbangga kerana hubunganmu dengan Allah. 18 Kamu mengetahui kehendak-
Nya, dan menyokong segala yang baik, kerana kamu telah diajarkan hukum Taurat.
19 Kamu yakin bahawa kamulah yang memimpin orang buta, yang menerangi orang
dalam kegelapan, 20 yang mengajar orang bodoh, yang mengasuh anak kecil, kerana
kamu mempunyai garis-garis ilmu dan kebenaran dalam hukum Taurat. 21 Dengan
demikian, kamu yang mengajar orang lain, tidakkah kamu mengajar diri sendiri?
Kamu yang berkhutbah melarang orang mencuri, adakah kamu sendiri mencuri?
22 Kamu yang berkata, ‘Jangan berzina,’ adakah kamu melakukan zina? Kamu yang
membenci berhala, adakah kamumerompak tempat ibadat? 23Kamu yang berbangga
dengan hukum Taurat, adakah kamu menghina Allah dengan melanggar hukum itu?
24 ‘Nama Allah dikufuri di kalangan orang bukan bani Israel akibat perbuatanmu’ –
demikianlah yang telah tersurat.

25 Persunatan memang bermanfaat jika kamu taat akan hukum Taurat; tetapi seki-
ranya kamumelanggar hukumTaurat, batallah persunatan itu. 26Oleh yang demikian,
jika seorang yang tidak bersunat mengamalkan perkara-perkara yang baik dalam
hukumTaurat, tidakkah dia dikira sebagai telah bersunat? 27 Jika orang tidak bersunat
mematuhi hukum Taurat, tidakkah dia menghakimi kamu kerana walaupun kamu
mempunyai hukum bertulis dan persunatan namun kamumelanggar hukum itu?

28 Seseorang dikira Yahudi bukanlah berasaskan keadaan lahiriah; dan persunatan
bukanlah bergantung pada keadaan jasmani. 29 Seseorang dikira orang Yahudi be-
rasaskan keadaan batiniah; dan persunatan adalah di hati dan bersifat rohani bukan
mengikut hukum yang tersurat dalam Taurat. Orang sedemikian mendapat pujian
bukan daripadamanusia tetapi daripada Allah.

3
Kesetiaan Allah

1 Oleh itu apakah kelebihan seorang Yahudi, dan apakah manfaat persunatan?
2 Sungguh banyak dalam segala hal! Terutamanya kerana Firman Allah dipercayakan
kepadamereka.

3 Jika sesetengah mereka tidak beriman, adakah ini menjadikan kesetiaan Allah
tidak berkesan? 4 Sama sekali tidak! Allah tetap benar biarpun setiap manusia itu
pembohong. Sebagaimana tersurat:

‘Supaya Engkau didapati benar dalam
kata-kata-Mu,

dan akanmenang apabila
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Engkau dihakimi.’
5 Tetapi jika kemungkaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang harus kita
katakan? Adakah Allah tidak adil menimpakan kemurkaan-Nya? (Aku bercakap
sebagai seorangmanusia.) 6Sama sekali tidak! Kerana jika demikian, bagaimanaAllah
dapat menghakimi dunia! 7 Jika kebenaran Allah bertambah kerana aku mendustai
kemuliaan-Nya, mengapa aku tetap dihakimi sebagai orang berdosa? 8Dan mengapa
tidak dikatakan, ‘Mari kita berbuat jahat supaya hasilnya baik.’ Demikian orang
memfitnahkan kita berkata dan sesetengahnya menegaskan bahawa kita berkata
begitu. Hukuman atas mereka itu memang wajar.

Semuamanusia berdosa
9 Jadibagaimana? Adakahkita lebihbaikdaripadamereka? Tidaksekali-kali. Kerana

dahulu kita telah mengatakan bahawa baik orang Yahudi mahupun bukan Yahudi
semuanya berada di bawah kuasa dosa. 10 Sebagaimana tersurat:

‘Tiada yang benar,
seorang pun tidak.

11Tiada yangmengerti,
tiada yangmencari Allah.

12 Semua telahmenyeleweng
semuanya tidak berguna;

Tiada yang berbuat baik,
seorang pun tidak.

13Kerongkongmereka seperti
kubur terbuka;
tipu dayamengalir
dari lidahmereka;
dan fitnah seperti bisa ular tersembur
dari bibir mereka.

14Mulut mereka penuh sumpah seranah
dan kepahitan.

15Kaki mereka cepat menumpahkan darah.
16Kemusnahan dan kesengsaraan

mereka timbulkanmerata-rata,
17 sedangkan jalan damai

tidakmereka kenal.
18Rasa takut terhadap Allah

tiada di jiwamereka.’
19 Kita tahu bahawa segala yang tersurat di dalam Taurat adalah bagi mereka yang
hidup di bawah Taurat. Oleh itu tiada siapapun dapat berdalih dan seluruh umat
manusia akan dihakimi oleh Allah. 20 Oleh itu tiada siapapun akan diperakui benar
di sisi Allah kerana mengamalkan hukum Taurat. Sebaliknya hukum Taurat hanya
menyedarkanmanusia bahawamereka berdosa.

Manusia diperbenar kerana iman
21Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Hukum

Taurat dan para nabi telah memberikan kesaksian tentang hal itu. 22Kebenaran Allah
hanya melalui iman kepada Isa al-Masih. Hal ini berlaku kepada semua orang tanpa
membezakansesiapapun. 23Keranasemuamanusiaberdosadan tidakdapatmencapai
kemuliaan Allah. 24Namun, dengan kasih kurnia Allah yang dikurniakan-Nya dengan
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rela, manusia dapat diperbenar melalui penebusan yang terdapat dalam Isa al-Masih.
25 Allah menjadikan Isa al-Masih korban pendamaian supaya dengan kematian Isa,
dosa orang yang beriman kepada-Nya diampunkan. Allah berbuat demikian untuk
memperlihatkan keadilan-Nya kerana padamasa silam, Allah bersabar terhadap dosa
manusia dan tidak menghukum mereka. 26 Tetapi sekarang Dia bertindak terhadap
dosa untuk menyatakan kebenaran-Nya. Allah menunjukkan bahawa Dia benar dan
memperbenar semuamereka yang beriman kepada Isa.

27 Dengan demikian, apakah yang dapat dibanggakan? Tidak ada sama sekali!
Adakah melalui ketaatan akan hukum Taurat? Tidak, tetapi melalui iman. 28 Kerana
kami yakin bahawamanusia diperbenar atas iman kepada Isa al-Masih, bukan kerana
dia mengamalkan apa yang diwajibkan oleh hukum Taurat. 29 Atau adakah Allah itu
Tuhan orang Yahudi sahaja? Pasti tidak. Dia Tuhan bangsa-bangsa lain juga. 30Allah
itu Esa. Dia memperbenar orang yang bersunat melalui iman mereka. Demikian
juga Dia memperbenar orang yang tidak bersunat melalui iman mereka. 31 Maka
adakahkitamemansuhkanhukumTaurat dengan iman? Sama sekali tidak! Malahkita
menegakkan Taurat.

4
Ibrahim diperbenarmelalui iman

1 Oleh demikian, apakah yang akan kita katakan tentang Ibrahim, nenek moyang
jasmaniah kita? 2 Jika Ibrahim telah diperbenar kerana kerja amalnya dapatlah dia
berbangga tetapi bukan di sisi Allah. 3 Apakah yang tersurat di dalam Kitab Suci?
‘Ibrahim beriman kepada Allah, dan oleh itu dia diiktiraf sebagai seorang yang benar.’

4 Bagi seseorang yang membuat kerja, gajinya tidak dikira sebagai anugerah tetapi
sebagai haknya. 5 Sebaliknya, bagi seseorang yang tidak membuat kerja amal tetapi
percaya kepada Allah yang telah memperbenar orang yang mungkar, imannya diter-
ima sebagai kebenaran. 6DemikianlahDaudberkata tentang berkat ke atas orang yang
diperbenar Allah tanpamengira kerja amalnya. Kata Daud:

7 ‘Diberkatilah orang yang kemungkarannya diampunkan dan
dosanya dihapuskan.

8Diberkatilah orang yang dosanya
tidak diperhitungkan Tuhan.’

9 Maka adakah berkat ini untuk orang yang bersunat, atau untuk orang yang tidak
bersunat juga? Kerana kita berkata, ‘Iman Ibrahim telah diterima sebagai kebenaran.’
10 Jadi, bagaimana iman itu diterima? Semasa dia sudah bersunat, atau sebelum
bersunat? Bukan semasa dia sudah bersunat, tetapi ketika dia belum bersunat; 11 lalu
dia menerima tanda persunatan, materai kebenaran yang didapatinya melalui iman
semasa diamasih belum bersunat. Dengan demikian, diamenjadi bapa kepada semua
orang yang beriman tanpa bersunat, supaya mereka diterima sebagai orang yang
benar 12dandia jugamenjadi bapakepadaorangbersunat yangbukan sahaja bersunat
tetapi juga mengikut jejak langkah moyang bangsa kita, Ibrahim yang beriman se-
belum dia bersunat.

13 Kerana janji kepada Ibrahim dan keturunannya bahawa mereka akan menjadi
waris dunia ini bukanlah melalui hukum Taurat tetapi melalui kebenaran yang diper-
oleh dengan iman. 14 Kerana jika orang yang mengamalkan hukum Taurat menjadi
waris, maka iman tidak bernilai dan janji itu mansuh. 15 Kerana hukum Taurat
membawa kemurkaan Allah dan tanpa hukum Taurat, tiadalah kemungkaran.
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16Oleh demikian janji itu melalui iman, supaya datangnyamelalui kasih kurnia dan
dapat dipastikan bagi semua keturunan Ibrahim; bukan hanya yang mengamalkan
hukum Taurat tetapi juga yang mempunyai iman Ibrahim, bapa kepada kita semua.
17 Sebagaimana tersurat di dalam kitab suci, ‘Aku telah menjadikanmu bapa kepada
beberapa banyak bangsa.’ Ibrahim bapa kita di sisi Allah. Dia beriman kepada Allah
yang memberikan nyawa kepada yang mati dan menyeru yang tidak wujud menjadi
wujud.

18 Meski bagaikan tiada harapan, Ibrahim berharap dan beriman, maka dia men-
jadi bapa kepada beberapa banyak bangsa, sebagaimana telah dikatakan kepadanya,
‘Demikian jugalah keturunanmu kelak.’ 19 Tanpa terjejas imannya, dia menghadapi
kenyataan bahawa tubuhnya samalah seperti sudah mati – kerana dia sudah berusia
kira-kira seratus tahun – dan rahim Sarah juga sudah mati. 20Namun, Ibrahim tidak
digugat kesangsian terhadap janji Allah, tetapi telah diteguhkan lagi dalam imannya
lalu memuliakan Allah. 21Dia yakin sepenuhnya bahawa Allah berkuasa melakukan
apa yang telah dijanjikan-Nya. 22Maka ‘dengan imannya itu dia telah diterima sebagai
orang yang benar.’ 23Kata-kata ‘dengan imannya itu dia telah diterima sebagai orang
yang benar’ telah tersurat bukan untuknya sahaja, 24 tetapi juga untuk kita: Allah
akan menerima kita sebagai orang yang benar, kita yang beriman terhadap Dia yang
telah membangkitkan Junjungan Isa daripada kematian. 25 Dia telah diserahkan
kepada kematian kerana dosa kita dan dibangkitkan semula kepada kehidupan untuk
pembenaran kita.

5
Damai dan sukacita

1 Oleh demikian, kerana kita telah diperbenar melalui iman, kita telah berdamai
dengan Allah melalui Junjungan kita Isa al-Masih. 2Melalui-Nya kita telah mencapai
dengan iman kasih kurnia yang meliputi kita sekarang. Dan kita bersukacita dengan
harapan akan kemuliaan Allah. 3 Bukan itu sahaja, tetapi kita juga bersukacita
dengan penderitaan kita, kerana kita tahu bahawa penderitaan membina ketabahan.
4Ketabahanmembinabudi pekerti; danbudi pekertimembinaharapan. 5Danharapan
tidak mengecewakan kita, kerana Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati
kita melalui Roh Suci, yang telah dikurniakan-Nya kepada kita.

6Lihatlah, tepat pada masanya, ketika kita masih tidak berdaya, al-Masih telah mati
untuk orang yang fasiq. 7 Jarang sekali seseorang mahu mati untuk orang yang benar,
meski untuk orang yang baik mungkin ada yang sanggup mati. 8 Tetapi Allah telah
menunjukkan kasih-Nya sendiri terhadap kita dengan demikian: Ketika kita masih
berdosa, al-Masih telahmati untuk kita.

9 Oleh sebab sekarang kita telah diperbenar dengan darah-Nya, lebih-lebih lagilah
kita akan diselamatkan daripada kemurkaan Allahmelalui-Nya. 10Kerana jika semasa
kita seteru Tuhan kita telah didamaikan dengan-Nya melalui kematian Putera-Nya,
lebih-lebih lagilah, setelah didamaikan, kita akan diselamatkan melalui kehidupan-
Nya! 11 Bukan ini sahaja, tetapi kita juga bersukacita dalam Allah melalui Junjungan
kita Isa al-Masih yangmelalui-Nya kita telahmenerima pendamaian.

Mati kerana Adam, hidup kerana al-Masih
12 Oleh itu, sebagaimana dosa memasuki dunia ini melalui seorang manusia, dan

dengan demikian kematian menimpa semua manusia, kerana semuanya berdosa.
13Kerana sebelum hukumdiberikan, dosa sudah ada di dunia. Tetapi dosa tidak diper-
hitungkan apabila hukum tidak ada. 14 Namun demikian, kematian telah bertakhta
dari zamanAdamhinggalah zamanMusa, danmerajai semua orang termasuklah yang
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tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah dilakukan oleh Adam, yang
merupakan gambaran Dia yang akan datang.

15 Tetapi pemberian tidaklah seperti pelanggaran. Kerana jika ramai manusia mati
akibat pelanggaran seorang manusia, lebih-lebih lagilah kasih kurnia Allah dan pem-
berian melalui kasih kurnia seorang manusia, Isa al-Masih, melimpahi manusia yang
banyak! 16Demikian juga, pemberian Allah tidaklah seperti dosa seseorang manusia:
Penghakiman datang selepas satu dosa danmembawa hukuman, tetapi pemberian itu
datang selepas beberapa banyak pelanggaran yangmembawa pembenaran. 17Kerana
jika dengan dosa seorangmanusia, kematian telah bertakhtamelalui seorangmanusia
itu, maka lebih-lebih lagilah orang yang menerima peruntukan kasih kurnia dan
pemberian kebenaran Allah yangmelimpah-limpah akan bertakhta dalam kehidupan
melalui seorangmanusia, Isa al-Masih.

18 Oleh demikian, sebagaimana satu pelanggaran itu membawa hukuman bagi
semuamanusia, maka satu perbuatan yang benarmembawa pembenaran yangmem-
berikan kehidupan bagi semuamanusia. 19Kerana sebagaimanamelalui pelanggaran
oleh seorang manusia, ramai telah menjadi berdosa, maka melalui ketaatan seorang
Manusia, ramai akan diperbenar.

20 Hukum Taurat telah diadakan supaya pelanggaran bertambah. Tetapi dengan
bertambahnya dosa, semakin bertambahlah kasih kurnia. 21 Oleh itu, sebagaimana
dosa telah bertakhta dalam kematian, maka kasih kurnia akan bertakhta melalui
kebenaran untukmembawakan kehidupan kekalmelalui Isa al-Masih, Junjungan kita.

6
Mati kepada dosa, hidup dalam al-Masih

1Oleh yang demikian, apa akan kita katakan? Patutkah kita terus melakukan dosa
supaya kasih kurnia bertambah 2 Sama sekali tidak! Kita telah mati kepada dosa;
betapa mungkin kita terus hidup dalamnya? 3 Atau tidakkah kamu tahu bahawa
semua kita yang diimadkan dalam al-Masih telah diimadkan ke dalam kematian-Nya?
4 Melalui pengimadan itu, kita dikuburkan dengan al-Masih dan ikut mati bersama-
Nya. Demikian juga, sebagaimana al-Masih dibangkitkan daripada kematian melalui
kemuliaan Allah Bapa, kita juga dapat menikmati kehidupan yang baru.

5 Jika kita telah disatukan dengan al-Masih kerana kita turut mati bersama-Nya,
maka tentulah kita akan disatukan juga dengan-Nya dalam kebangkitan semula-Nya.
6 Kerana kita tahu bahawa diri kita yang dahulu telah disalib bersama-Nya supaya
tubuh dosa itu dapat dihapuskan, dan kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. 7Kerana
sesiapa yang telahmati, dia dibebaskan daripada dosa.

8 Jika kita telahmati bersamaal-Masih, kita percaya bahawakita akanhidupdengan-
Nya juga. 9 Kerana kita tahu bahawa oleh sebab al-Masih telah dibangkitkan dari-
pada kematian, Dia tidak mungkin mati lagi; kematian tidak berkuasa atas-Nya lagi.
10 Dengan kematian-Nya, Dia telah mati kepada dosa sekali untuk selama-lamanya;
tetapi dengan kehidupan-Nya, Dia hidup kepada Allah.

11 Demikian juga, anggaplah dirimu telah mati kepada dosa tetapi hidup kepada
Allah dalam al-Masih Isa. 12Oleh itu jangan biarkan dosa bertakhta dalam tubuhmu
yang fana sehingga kamu menurut kemahuannya yang durjana. 13 Janganlah
persembahkan bahagian-bahagian tubuhmu kepada dosa, sebagai alat-alat kedur-
janaan; sebaliknya persembahkanlah dirimu kepada Allah, sebagai orang yang telah
dibawadaripada kematian kepada kehidupan; danpersembahkanbahagian-bahagian
tubuhmu kepada-Nya sebagai alat-alat kebenaran. 14Kerana dosa tidak akan menjadi
tuanmu, disebabkan kamu bukan di bawah hukum, tetapi di bawah kasih kurnia.
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Abdi kepada kebenaran
15 Jadi bagaimana? Patutkah kita melakukan dosa kerana kita bukan di bawah

hukum tetapi di bawah kasih kurnia? Sama sekali tidak! 16 Tidakkah kamu tahu
bahawa jika kamu mempersembahkan dirimu kepada seseorang dan mentaatinya
sebagai hamba, maka kamu menjadi hamba kepada orang yang kamu taati – sama
ada kamu hamba kepada dosa, yang membawa kepada kematian, atau kamu hamba
kepada ketaatan, yang membawa kepada kebenaran. 17 Tetapi bersyukurlah kepada
Allah! Dahulu kamu diperhamba oleh dosa, tetapi kini kamu telah taat sepenuh hati
akan bentuk ajaran yang telah diamanahkan kepadamu. 18 Kamu telah dibebaskan
daripada dosa danmenjadi hamba kepada kebenaran.

19Aku menyampaikan perkara ini melalui istilah kehidupan manusia kerana kamu
lemah dalam diri tabiimu. Sebagaimana dahulu kamu telah mempersembahkan
bahagian-bahagian tubuhmu sebagai hamba kepada kekejian dan kedurjanaan yang
sentiasa meningkat, maka sekarang kamu hendaklah mempersembahkan dirimu
sebagai hamba kepada kebenaran yang membawa kepada kesucian. 20 Sewaktu
kamu diperhambakan dosa dahulu, kamu tidaklah dikuasai oleh kawalan kebenaran.
21 Tetapi apakah manfaat yang kamu dapati daripada perkara-perkara yang kini
membuatmu berasa malu? Perkara-perkara itu membawa kematian. 22 Kini kamu
telah dibebaskan daripada dosa danmenjadi hamba Allah, manfaat yang kamu dapati
membawa kepada kesucian, dan hasilnya ialah kehidupan kekal. 23 Kerana ganjaran
dosa ialah kematian tetapi kurnia Allah ialah kehidupan kekal dalam al-Masih Isa,
Junjungan kita.

7
Suatu contoh perkahwinan

1Tidakkah kamu tahu, saudara-saudaraku – kerana aku sedang berkata-kata kepada
orang yangmengetahui hukumTaurat –bahawahukum ituberkuasa ke atas seseorang
hanya selagi dia masih hidup? 2Misalnya, menurut hukum, seorang perempuan yang
berkahwin terikat kepada suaminyahanya selagi suaminya itumasih hidup, tetapi jika
suaminya mati, perempuan itu dibebaskan daripada hukum perkahwinan. 3Oleh itu,
jika dia berkahwin dengan lelaki lain ketika suaminya masih hidup, perempuan itu
dipanggil penzina. Tetapi jika suaminya mati, perempuan itu bebas daripada hukum
tersebut dan bukanlah penzina sekiranya dia berkahwin dengan lelaki lain.

4 Oleh itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati kepada hukum Taurat melalui
tubuh al-Masih, supaya kamu menjadi milik kepada yang lain, iaitu kepada Dia yang
telah dibangkitkan daripada kematian, dan dengan demikian kita dapatmenghasilkan
buah kepada Allah. 5Kerana dahulu ketika kita dikawal oleh sifat tabii yang berdosa,
hawa nafsu berdosa yang ditimbulkan oleh hukum telah bekerja dalam tubuh kita,
sehingga kita menghasilkan buah untuk kematian. 6 Tetapi sekarang, kita telah mati
kepada apa yang membelenggu kita dahulu, maka kita telah dibebaskan daripada
hukum untuk berkhidmat dalam cara baru Roh, tidak lagi dalam cara lama yang
berasaskan peraturan bersurat.

Menentang dosa
7 Jadi, apakah yang akan kita katakan? Adakah hukum itu dosa? Sama sekali tidak!

Memangaku tidakmungkin tahuapa itudosakecualimelaluihukum. Keranaaku tidak
mungkin tahu apa sebenarnya keinginan jahat jika hukum tidak mengatakan, ‘Jangan
ingini milik orang’. 8 Tetapi dosa telah merebut peluang yang diberikan oleh perintah
itu lalumenimbulkan dalam diriku segala jenis keinginan jahat. Kerana tanpa hukum,
dosa tidak wujud. 9 Satu masa dahulu, aku hidup tanpa hukum; tetapi apabila datang
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perintah itu, hiduplah dosa danmatilah aku. 10Akumendapati bahawa perintah yang
dimaksudkanmembawakehidupan itu telahmembawakematian. 11Keranadosa telah
merebut peluang yang diberikan oleh perintah itu lalu memperdayaku, dan melalui
perintah itu telah menjerumuskanku ke dalam kematian. 12 Jadi, hukum itu suci, dan
perintah itu suci, benar serta baik.

13 Maka adakah sesuatu yang baik itu menjadi kematian kepadaku? Sama sekali
tidak! Tetapi, supaya dosa dikenal sebagai dosa, dosa telah menimbulkan kematian
dalam diriku melalui sesuatu yang baik; dengan demikian, melalui perintah itu, dosa
dapat menjadi dosa sepenuhnya.

14 Kita tahu bahawa hukum bersifat rohani; tetapi aku tidak bersifat rohani, aku
telah dijual sebagai hamba kepada dosa. 15 Aku tidak mengerti apa yang kulakukan.
Apa yang kuhendaki, tidak kulakukan, sebaliknya aku melakukan apa yang kubenci.
16Dan jika akumelakukan apa yang tidakmahu kulakukan, aku setuju bahawahukum
itu baik. 17Nyatalah bahawa bukan aku yang melakukannya, tetapi dosa yang hidup
dalamdiriku. 18Aku tahubahawa tidakada sesuatuyangbaikhidupdalamdiriku, iaitu
dalam sifat tabiiku yang berdosa. Kerana aku hendakmelakukan apa yang baik, tetapi
aku tidak mampu melaksanakannya. 19 Kerana yang kulakukan bukanlah kebaikan
yang hendak kulakukan; tidak, kejahatan yang tidak hendak kulakukan – itulah yang
kulakukan terus-menerus. 20 Jika akumelakukan sesuatu yang tidak ingin kulakukan,
bukanlah lagi aku yang melakukannya tetapi dosa yang hidup dalam dirikulah yang
melakukan.

21Oleh itu aku mendapati hukum ini berlangsung; apabila aku hendak melakukan
kebaikan, kejahatan bertapak di sisiku. 22Kerana dalam jiwaku aku suka akan hukum
Allah 23 tetapi aku melihat hukum lain bertindak dalam anggota-anggota tubuhku,
memerangi hukum jiwaku dan membuat aku terpenjara dalam hukum dosa yang
bertindak dalam anggota-anggota tubuhku. 24Alangkah sengsaranya aku! Siapa yang
akanmenyelamatkanku daripada tubuh kematian ini? 25Syukur kepada Allahmelalui
Isa al-Masih, Junjungan kita!
Oleh itu, dalam jiwaku aku mengabdi kepada hukum Allah, tetapi dalam sifat tabii

yang berdosa akumengabdi kepada hukum dosa.

8
Kehidupanmelalui Roh

1 Dengan demikian, sekarang tidak ada hukuman bagi orang yang ada dalam al-
Masih Isa.

2 Kerana melalui al-Masih Isa hukum Roh kehidupan telah membebaskanku dari-
pada hukum dosa dan kematian. 3Apa yang tidak dapat dilakukan oleh Taurat kerana
lemahnya tabii manusia, telah dilakukan oleh Allah dengan menghantar Putera-Nya
dalam bentuk manusia berdosa untuk menjadi persembahan menebus dosa. Dengan
demikianDiamenghukumdosa dalamdirimanusia berdosa. 4Allah berbuat demikian
supaya kita dapat menunaikan kehendak-kehendak hukum dalam diri kita dengan
sepenuhnya, mengikut kehendak Roh dan bukanmengikut kehendak sifat tabii.

5Bagi orang yang hidupmenurut sifat tabii yang berdosa, jiwanya tertumpu kepada
apa yang diingini oleh sifat tabii itu; tetapi bagi orang yang hidup menurut Roh,
jiwanya tertumpu kepada apa yang diingini oleh Roh. 6Fikiran yang dikuasai oleh sifat
tabii yang berdosa, adalah kematian. Tetapi fikiran yang dikuasai oleh Roh, adalah
kehidupan dan kesejahteraan. 7 Fikiran sifat tabii yang berdosa memusuhi Allah
kerana fikiran demikian tidak tunduk kepada hukum Allah dan tidak dapat berbuat
demikian 8Orang yang dikawal oleh sifat tabii yang berdosa tidak berupayamendapat
keredaan Allah.
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9 Tetapi kamu dikawal bukan oleh sifat tabii yang berdosa tetapi oleh Roh, jika
Roh Allah hidup dalam dirimu. Dan jika seseorang tidak ada Roh al-Masih, dia
bukanlah milik al-Masih. 10 Sebaliknya jika al-Masih ada dalam dirimu, tubuhmu
mati kerana dosa, namun rohmu hidup kerana kebenaran. 11 Dan jika Roh Dia yang
telahmembangkitkan Isa daripadakematianhidupdalamdirimu,makaDia yang telah
membangkitkan Isa al-Masih daripada kematian akan juga memberikan kehidupan
kepada tubuhmu yang fanamelalui Roh-Nya, yang hidup dalam dirimu.

12Dengan demikian, saudara-saudaraku, kita ada kewajipan tetapi bukan terhadap
sifat tabii yang berdosa dan hidup menurut sifat tabii itu. 13 Kerana jika kamu hidup
menurut sifat tabii yang berdosa, kamu akan mati; tetapi jika dengan Roh itu kamu
mematikan perbuatan-perbuatan salah tubuhmu, kamu akan hidup, 14 kerana orang
yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. 15 Kerana kamu bukanlah
menerima Roh yangmenyebabkan kamu diperhamba lagi oleh ketakutan, tetapi telah
menerima Roh yang menjadikanmu anak Allah. Dan dengannya kita berseru, ‘Abba,
Bapa.’ 16 Roh itu sendiri memberikan kesaksian dengan roh kita bahawa kita anak
Allah. 17 Jika kita anak, maka kita waris-waris Allah, waris bersama dengan al-Masih,
jika kita benar-benar berkongsi penderitaan-Nya supaya dapat berkongsi kemuliaan-
Nya kelak.

Kemuliaan akan datang
18 Aku menganggap bahawa penderitaan kita sekarang terlalu kecil untuk diband-

ingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 19 Seluruh ciptaan
menanti-nantikan saatnya Allah menyerlahkan anak-anak-Nya. 20 Kerana seluruh
ciptaan telah ditundukkan dalam kebuntuan, bukan dengan pilihannya sendiri, tetapi
dengan kehendak Dia yang telah menundukkannya, dengan harapan 21 bahawa cip-
taan itu sendiri akandibebaskandaripadabelenggukemusnahandandibawakedalam
kebebasan penuh kemuliaan anak-anak Allah.

22 Kita tahu bahawa sampai ke saat ini seluruh ciptaan mengerang bagaikan sakit
melahirkan anak. 23Lebih daripada itu, kita sendiri yangmendapat buah pertamaRoh
Allah, turut mengerang dalam batin sambil menanti-nantikan pengangkatan sebagai
anakAllah, iaitu penebusan tubuhkita. 24Melalui harapan ini, kita telah diselamatkan.
Tetapi harapan yang dilihat bukanlah harapan. Siapa yang mengharapkan apa yang
sudah ada padanya? 25 Sebaliknya, jika kita mengharapkan apa yang belum ada pada
kita, maka kita menantikannya dengan sabar.

26Demikian jugalah, Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu apa
yangpatutkitadoakan, tetapiRoh itu sendiri berdoasyafaatuntukkitadenganrintihan
yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata. 27Dan Dia yang menyoroti hati kita
tahu akanfikiran Roh, kerana Roh berdoa syafaat bagi pihak orang yang salihmenurut
kehendak Allah.

Lebih daripada penakluk
28 Dan kita tahu bahawa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang

yang mengasihi-Nya, yang telah dipanggil menurut kehendak-Nya. 29 Kerana dari
mulanya dahulu Allah telah menentukan mereka yang dipilih-Nya supaya menjadi
selaras dengan rupa Putera-Nya, Isa al-Masih,maka Putera itumerupakan yang sulung
di antara saudara-saudara yang ramai. 30 Dan orang yang ditentukan Allah dari
mulanya dahulu dipanggil-Nya; orang yang dipanggil-Nya itu diperbenar-Nya; orang
yang diperbenar-Nya itu dipermuliakan-Nya pula.

31 Jadi, apakah yang akan kita katakan sebagai sambutan kepada hal ini? Jika Allah
memihak kepada kita, siapa dapat melawan kita? 32 Dia yang tidak mengecualikan
Putera-Nya sendiri, tetapimenyerahkan-Nyauntuk kita semua – tentulahDia, bersama
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Putera-Nya itu, akan memberikan segala-galanya kepada kita dengan rela! 33 Siapa
yang akanmendakwaorang pilihanAllah? Allah yangmemperbenar. 34Siapakah yang
dapatmempersalahkan kita? Al-Masih Isa, yang telahmati, bahkan lebih daripada itu,
yang telah dibangkitkan, berada di sebelah kanan Allah dan juga berdoa syafaat bagi
pihak kita. 35 Siapa yang akan memisahkan kita daripada kasih al-Masih? Kekacauan
atau kesusahan atau penganiayaan atau kebuluran atau ketelanjangan atau bahaya
atau pedang? 36 Sebagaimana tersurat dalam Kitab Suci:

‘Kerana-Mu kamimenghadapi maut sepanjang hari;
Kami dianggap sebagai domba untuk disembelih.’

37 Tidak! dalam semua hal ini kita lebih daripada para penakluk melalui Dia yang
mengasihi kita. 38 Kerana aku yakin bahawa kematian mahupun kehidupan, para
malaikat mahupun para penguasa, masa kini mahupun masa depan, baik kuasa
apapun, 39 ketinggian mahupun kedalaman, baik apapun yang lain dalam seluruh
ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang di dalam al-
Masih Isa, Junjungan kita.

9
Pilihan Allah yang utama

1 Aku berkata benar dalam al-Masih. Aku tidak berdusta, hati nuraniku menge-
sahkannya dalam Roh Suci. 2 Aku teramat sedih dan gundah dalam hatiku. 3 Kerana
aku rela terkutuk dan terpisah daripada al-Masih untuk kepentingan saudara-saudara
sebangsaku. 4 Mereka itu orang Israel. Untuk mereka pengangkatan sebagai anak
Allah; untuk mereka kemuliaan ilahi; perjanjian-perjanjian; penerimaan hukum,
ibadat di rumah ibadat, dan janji-janji. 5 Mereka adalah keturunan nenek moyang
yang termasyhur. Bahkan dari antara mereka jugalah al-Masih lahir sebagai manusia.
Dialah yang terutama dari segala sesuatu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin.

6 Ini tidaklahbererti FirmanAllah telah gagal. Keranabukan semuaketurunan Israel
itu diterima sebagai Israel. 7 Juga bukan semua keturunan Ibrahim diterima sebagai
anak-anak Ibrahim. Sebaliknya, ‘Melalui Ishak anak-anakmu akan diperhitungkan.’
8 Ini bererti, anak-anak Allah bukanlah keturunan tabii Ibrahim tetapi anak-anak janji
Allah. 9Kerana demikianlah kata-kata janji itu: ‘Pada masa yang ditetapkan Aku akan
kembali, dan Sarah akanmendapat seorang anak lelaki.’

10 Bukan itu sahaja, malah kedua-dua anak lelaki Ribkah mempunyai bapa yang
sama, iaitu Ishak, bapa kita. 11 Namun, sebelum anak kembar itu dilahirkan dan
sempat berbuat baik atau jahat –untukmenegakkan kehendakAllah dalampemilihan:
12 bukan dengan kerja amal tetapi dengan Dia yang memanggil – Ribkah telah diberi-
tahu: ‘Yang tua akanmelayan yangmuda.’ 13Sebagaimana tersurat di dalamkitab suci:
‘Yakub Kukasihi, tetapi Esau Kubenci.’

14 Jadi, apa yang akan kita katakan? Adakah Allah tidak adil? Sama sekali tidak!
15Kerana Dia telah berkata kepadaMusa,

‘Aku akan kasihani sesiapa yang Kukasihani.
Dan Aku akan berbelas kasihan kepada
sesiapa yang Kubelaskasihi.’

16 Oleh itu hal demikian bergantung bukan kepada keinginan atau usaha manusia
tetapi kepada belas kasihan Allah. 17 Kerana kitab suci berkata kepada Firaun: Aku
telah mengangkatmu untuk tujuan ini, iaitu menunjukkan kekuasaan-Ku melaluimu
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dan supaya nama-Ku termasyhur di seluruh bumi. 18Dengan demikian Allahmengasi-
hani sesiapa yang hendak dikasihani-Nya, danmengeraskan hati sesiapa yang hendak
dikeraskan-Nya hati.

19 Seorang daripadamu akan berkata kepadaku, ‘Kalau begitu, mengapa masih
menyalahkan kita? Kerana siapa yang dapat menentang kehendak-Nya?’ 20 Tetapi
siapakah engkau, hai manusia, maka engkau menghujahi Allah? ‘Adakah ciptaan
berkata kepada penciptanya, “Mengapa kaubuat aku begini?” ’ 21 Tidakkah tukang
tembikar berhak membuat daripada segumpal tanah liat yang sama, beberapa bekas
tembikar untuk tujuanmulia dan yang lain untuk kegunaan biasa?

22 Bagaimana jika Allah, untuk menunjukkan kemurkaan-Nya dan menyatakan
kekuasaan-Nya, setelah begitu bersabar terhadap orang yang dimurkai-Nya,membuat
persediaan untuk membinasakan? 23 Bagaimana jika Dia berbuat demikian untuk
memperlihatkan betapa besar kemuliaan-Nya kepada orang yang dikasihi-Nya, yang
telah disediakan-Nya terlebih dahulu untuk kemuliaan, 24 justeru kita, yang telah
dipanggil-Nya, bukan hanya dari kalangan orang Yahudi tetapi juga dari kalangan
bangsa asing? 25 Sebagaimana telah disampaikan-Nyamelalui Hosea:

‘Aku akanmemanggil mereka “umat-Ku”
sedangkanmereka bukan umat-Ku;
dan Aku akanmemanggil dia “orang yang Kukasihi”
sedangkan dia bukan orang
yang Kukasihi.’

26dan,

‘akan terjadi bahawa di mana
telah dikatakan kepadamereka,
‘Kamu bukan umat-Ku,’

di situlahmereka akan dipanggil
‘anak-anak Allah yang hidup.” ’

27Yasyaya juga telah berseru tentang umat Israel:

‘Walaupun bilangan anak Israel
seperti pasir di tepi laut,
hanya segelintir baki akan diselamatkan.

28Kerana Tuhan akanmenjalankan
hukumannya di atas bumi dengan segera
danmuktamad.’

29 Samalah seperti kata Yasyaya sebelum itu:

‘Sekiranya TuhanMaha Kuasa
tidakmembiarkan keturunan kita hidup,
kita tentu telahmenjadi seperti Sodom,
tentu kita seperti Gomora.’

Israel yang tidak beriman
30 Jadi, apa yang akan kita katakan? Bahawabangsa-bangsa asing, yang tidakmenge-

jar kebenaran, telah mendapatinya, iaitu kebenaran berasaskan iman. 31 Sebaliknya
orang Israel, yang mengejar kebenaran berasaskan hukum kebenaran, tidak dapat
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mencapainya. 32Mengapa tidak? Kerana mereka mengejarnya bukan dengan iman,
tetapi seolah-olah dengan mengamalkan kerja amal. Mereka tersandung pada batu
sandungan.

33 Sebagaimana telah tersurat:

‘Aku telahmeletakkan di Sion seketul batu
yangmenyebabkan orang tersandung
dan sebuah batu pejal yangmembuat mereka terjatuh,
dan orang yang percaya kepada-Nya
tidak akan diaibkan.’

10
1 Saudara-saudaraku, hasrat hatiku dan doaku kepada Allah tentang orang Israel

ialah semoga mereka akan diselamatkan. 2 Aku dapat memberi kesaksian bahawa
mereka bersungguh-sungguh dalam ibadat kepada Allah, tetapi kesungguhan mereka
tidak berasaskan pengetahuan yang benar. 3 Oleh sebab mereka tidak mengetahui
kebenaran yang datang daripada Allah danmereka berusahamenegakkan kebenaran
mereka sendiri, maka mereka tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Kebenaran
kerana iman 4 al-Masih adalah titik tamat hukum supaya kebenaran didapati oleh
setiap orang yang beriman.

5 Musa telah menulis tentang kebenaran berasaskan hukum Taurat, ‘Sesiapa yang
melakukan hal-hal ini akan hidupmengikutnya.’ 6Tetapi kebenaran berasaskan iman
berkata demikian, ‘Jangan bertanya dalam hatimu, “Siapa yang akan naik ke syurga?”
(untuk membawa al-Masih turun) 7 atau, “Siapa yang akan turun ke alam kubur?”
(untuk membawa al-Masih naik daripada kematian). 8 Apakah yang dikatakan?
‘Firman itu begitu dekat denganmu, di mulutmu dan di hatimu (iaitu firman tentang
iman yang kami isytiharkan): 9 Jika kamu akui dengan mulutmu bahawa Isa adalah
Junjungan Yang Esa dan percaya dalam hatimu bahawa Allah telah membangkitkan-
Nya daripada kematian, kamu akan diselamatkan; 10 kerana dengan hatimu kamu
beriman dan diperbenar, dan dengan mulutmu kamu mengaku lalu diselamatkan.
11 Sebagaimana tersurat di dalam kitab suci, ‘Sesiapa yang percaya kepada-Nya tidak
akan diaibkan.’ 12Kerana tidak ada perbezaan antara orang Israel dengan bangsa lain,
kerana Tuhan yang sama berkuasa ke atas semuanya danmelimpahkan berkat ke atas
semua yangmenyeru kepada-Nya. 13Kerana ‘Sesiapa yangmenyeru namaTuhan akan
diselamatkan.’

14 Jadi, bagaimana mereka dapat menyeru kepada-Nya sedangkan mereka tidak
beriman kepada-Nya? Dan bagaimana mereka dapat beriman kepada-Nya sedan-
gkan mereka tidak pernah mendengar tentang-Nya? Dan bagaimana mereka dapat
mendengar sedangkan tiada sesiapapun yang mengajar mereka tentang-Nya? 15Dan
bagaimana orang dapat mengajar kecuali dihantar? Sebagaimana tersurat di dalam
kitab suci, ‘Alangkah indahnya kaki mereka yangmembawa berita baik!’

16 Sebagaimana kata Yasyaya, ‘Tuhan, siapa yang percaya akan perkhabaran yang
kami sampaikan?’ 17Oleh itu iman datang daripada mendengar perkhabaran itu, dan
perkhabaran itu didengar melalui sabda al-Masih. 18 Tetapi aku bertanya, ‘Tidakkah
merekamendengar?’ Tentu sekali:

‘Suaramereka telah tersebar ke serata bumi,
dan kata-kata mereka telah sampai ke seluruh pelosok dunia.’

19 Sekali lagi aku bertanya, ‘Tidakkah orang Israel mengerti?’ Pertama, Musa berkata:

‘Aku akanmembuatmu iri hati
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dengan orang yang bukan satu bangsa;
Aku akanmembuatmumarah dengan satu bangsa
yang tidakmengerti.’

20Kemudian Yasyaya lantang berkata,

‘Aku telah ditemui olehmereka
yang tidakmencari-Ku;
Akumenyatakan diri-Ku kepada orang
yang tidakmemohon kehadiran-Ku.

21Tetapi kepada orang Israel dia berkata,

‘Sepanjang hari telah Kuhulurkan tangan-Ku
kepada bangsa yang ingkar dan
keras kepala.’

11
Bani Israel

1 Oleh itu aku bertanya, ‘Adakah Allah telah menyingkirkan umat-Nya?’ Sama
sekali tidak! Aku sendiri seorang berbangsa Israel, keturunan Ibrahim, daripada
suku Benyamin. 2 Allah tidak menyingkirkan umat-Nya yang telah dipilih-Nya dari
dahulu. Tidakkah kamu tahu apa yang telah tersurat di dalam kitab suci, di dalam
petikan tentang Ilyas, betapa dia mengadu kepada Allah tentang Israel: 3 ‘Ya Tuhan,
mereka telah membunuh nabi-nabi-Mu dan meruntuhkan tempat penyembahan-Mu;
dan hanya aku yang tinggal, danmereka sedang berusaha untukmembunuhku’? 4Dan
apakah jawapan Allah kepadanya? ‘Aku telah menyimpan untuk diri-Ku tujuh ribu
orang yang tidak tunduk kepada Baal.’ 5Begitu jugalah, pada zaman ini, ada baki yang
dipilih berasaskan kasih kurnia. 6 Jika dengan kasih kurnia, maka tidaklah lagi dengan
kerja amal; sekiranya masih dengan kerja amal, kasih kurnia bukanlah kasih kurnia
lagi.

7 Jadi, bagaimana? Apa yang dicari Israel dengan begitu bersungguh-sungguh tidak
didapati oleh mereka, tetapi orang pilihan mendapatinya. Yang lain telah dikeraskan
hatinya, 8 sebagaimana telah tersurat:

‘Allah telahmembuat mereka tidak sedar,
mata tidakmelihat,
telinga tidakmendengar,
sampailah hari ini.’

9Dan Daud berkata:

‘Semogameja perjamuanmereka
menjadi jerat dan perangkap,
batu sandungan dan
balasan kepadamereka;

10Kelamkanmatamereka agar tidak
dapat melihat,

dan bongkokkan belakangmereka
selama-lamanya!
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Cabang-cabang yang dicantumkan
11 Oleh itu aku bertanya, ‘Adakah mereka tersandung dan tidak dapat bangun

semula?’ Sama sekali tidak! Sebaliknya, kerana pelanggaran yang dilakukan oleh
mereka, penyelamatan telah datang kepada bangsa-bangsa lain untukmembuat Israel
iri hati. 12Tetapi jika pelanggaran Israel bermakna kekayaan bagi dunia, dan kerugian
mereka bermakna kekayaan bagi orang bukan bani Israel, betapa bergandanya lagi
kekayaan yang akan dibawa oleh ketaatanmereka!

13 Sekarang aku berkata kepadamu, wahai bangsa asing: Oleh sebab aku ini rasul
kepada orang bukan bani Israel, aku membesarkan pelayananku 14 dengan harapan
dapatmenimbulkan iri hati bangsaku sendiri danmenyelamatkan sesetengahmereka.
15 Jika penyingkiran mereka mendatangkan perdamaian bagi seisi dunia, lebih-lebih
lagilah kalau mereka diterima semula oleh Allah! Bukankah hal ini seperti hidup
kembali selepas mati? 16 Sekiranya gumpalan pertama suci, maka sucilah seluruh
adunan. Jika suci akar pohon, maka demikian jugalah cabang-cabangnya.

17Andainya beberapa cabang itu dipatahkan dan kamu, walaupun pucuk zaitun liar,
dicantumkan lalu berkongsi akar dengan pohon zaitun yang subur itu, 18 janganlah
bercakap besar kepada cabang-cabang lain. Kalau kamu bermegah juga, ingatlah
bahawa bukan kamu yang menyokong akar tetapi akar yang menyokong kamu.
19 Ketika itu kamu akan berkata: ‘Cabang-cabang itu dipatahkan supaya aku dapat
dicantumkan.’ 20 Memang benar. Oleh sebab tidak beriman, cabang-cabang itu di-
patahkan, dan kamu dapat berada di situ kerana iman! Janganlah angkuh; sebaliknya
takutlah. 21 Kerana jika Allah tidak mengampuni cabang-cabang tabii itu, Dia tidak
akanmengampunimu juga.

22 Oleh itu, fikirkanlah belas ihsan dan juga kekerasan-Nya; kekerasan kepada
mereka yang terjerumus; belas ihsan kepada kamu, asalkan kamu berterusan dalam
belas ihsan-Nya. Jika tidak, kamu juga akan dibuangkan. 23 Mereka juga, jika men-
gubah sikap tidak percaya, akan dicantumkan semula, kerana Allah berupaya berbuat
demikian. 24Kalaukamuyang telahdipotongdari pokokzaitun liardapatdicantumkan
ke pohon zaitun yang baik dan berbeza tabiinya, lebih-lebih lagilah cabang-cabang
tabii itu dapat dicantumkan ke pokok zaitunnya sendiri!

Seluruh Israel akan diselamatkan
25 Saudara-saudaraku, aku tidak mahu kamu jahil tentang rahsia ini, supaya kamu

tidak berasa megah: Sebahagian daripada orang Israel telah menjadi keras hati
sehingga genap jumlah orang bukan bani Israel telah masuk. 26 Kemudian seluruh
orang Israel akan diselamatkan, sebagaimana yang telah tersurat:

‘Penyelamat akan datang dari Sion,
dan Dia akanmenjauhkan kemungkaran daripada Yakub;

27Kerana inilah perjanjian-Ku
denganmereka
ketika Akumenghapuskan
dosa-dosamereka.’

28 Dari segi Injil, orang Israel dimusuhi keranamu, tetapi dari segi pilihan, mereka
dikasihi kerana nenek moyang mereka; 29 kerana kurnia dan panggilan Allah tidak
akan ditarik kembali selama-lamanya. 30Sebagaimana kamudahulu ingkar kepadaAl-
lah namun kini telahmendapat belas kasihan kerana keingkaranmereka, 31demikian
jugalah mereka yang kini telah ingkar, melalui belas kasihan yang kamu peroleh,
mereka juga mungkin mendapat belas kasihan. 32 Allah telah mengeraskan hati
mereka dalam keingkaran, supaya Dia dapat mengasihani semuanya.
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Pemberkatan
33Oh, betapa kaya kebijaksanaan

dan pengetahuan Allah!
Penghakiman-Nya tidak terduga,
dan jalan-jalan-Nya tidakmungkin diselami!

34 ‘Kerana siapakah yangmengetahui
fikiran Tuhan?

Siapa yangmenjadi penasihat-Nya?
35Atau siapakah yang pernahmemberi-Nya sesuatu,

maka Dia harus membalasnya?’
36 Segala-galanya daripada Dia, melalui

Dia dan kepada Dia.
Bagi Allah kemuliaan selama-lamanya. Amin.

12
Persembahan yang benar

1 Oleh itu, saudara-saudaraku, aku menyeru kepadamu, demi belas kasihan Al-
lah, supaya mempersembahkan tubuh badanmu sebagai korban yang hidup, dalam
keadaan suci dan dapat diterima oleh Allah; itulah ibadat yang wajar. 2 Janganlah
ikut cara hidup duniawi, sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan fikiranmu.
Dengan demikian, kamu dapat memastikan apa kehendak Allah itu, apa yang baik,
yang diredai-Nya dan yang sempurna.

3Aku berkata kepada setiap orang daripadamu,melalui kasih kurnia yang diberikan
kepadaku: Janganlahnilai dirimu lebih tinggi daripada sepatutnya, sebaliknyanilailah
dirimu sewajarnya, selaras dengan kadar iman yang telah diberikan Allah kepada
setiap orang. 4 Sebagaimana tubuh manusia terdiri daripada beberapa anggota yang
berbagai-bagai tugasnya dan bukan semua anggota itu mempunyai tugas yang sama,
5 begitu jugalah kita yang ramai ini, semuanya anggota satu tubuh dalam al-Masih,
dan saling memiliki. 6Kita mempunyai kurnia yang berlainan menurut kasih kurnia
yang diberikan kepada kita. Sekiranya kita dianugerahi kurnia untuk bernubuat,
maka bernubuatlah menurut kadar iman kita; 7 kalau untuk melayani, gunakanlah
dalam pelayanan kita; jika untuk mengajar, gunakanlah dalam pengajaran. 8 Orang
yang dianugerahi kurnia untuk menasihati, hendaklah dia menggunakannya dalam
memberikan nasihat; kalau untuk memberi, lakukanlah dengan murah hati; kiranya
untuk memimpin, berilah pimpinan dengan bersungguh-sungguh; dan jika untuk
menunjukkan belas kasihan, lakukanlah dengan sukacita.

Hidup dalam kasih
9 Kasih hendaklah bersih daripada pura-pura. Bencilah kejahatan. Berpeganglah

kepada kebaikan. 10 Hendaklah kamu bersikap baik dan mengasihi sesama sendiri
dengan kasih persaudaraan, serta saling menghormati dan mengutamakan; 11 jangan
biarkan kerajinanmu berkurangan; hendaklah semangatmu tetap berkobar-kobar;
sentiasa abdikan diri kepada Tuhan. 12 Bergembiralah dalam harapan, tabah meng-
hadapi kesusahan, dan terus-menerus berdoa. 13 Berilah bantuan untuk memenuhi
keperluan orang salih, dan berikan tempat menumpang.

14 Pohonlah berkat bagi orang yang menganiayai kamu, dan jangan kutuk mereka.
15Bergembiralahdenganorangyangbergembira, danmenangislahdenganorangyang
menangis. 16 Bersatu hatilah sesama kamu. Jangan tinggi hati, sebaliknya bergaullah
dengan golongan yang sederhana. Jangan anggap dirimu bijaksana.
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17 Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Perhatikan apa yang baik di mata
semua orang. 18 Setakat yang mungkin, jika dalam keupayaanmu, hiduplah dalam
damai dengan semuamanusia. 19Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah berusaha
membalas dendam, serahkanlah kepada kemurkaan Allah, kerana telah tersurat:
‘Pembalasan adalah hak-Ku. Akulah yang akan membalas,’ demikian firman Tuhan.
20Oleh itu:

‘Jika musuhmu lapar, berilah dia makan;
jika dia dahaga, beri dia minum;
Kerana dengan berbuat demikian,
kamumenimbunkan bara api
ke atas kepalanya.’
21 Jangan ditewaskan oleh kejahatan, tetapi tewaskanlah kejahatan dengan kebaikan.

13
Tunduk kepada pemerintah

1 Setiap orang harus tunduk kepada pihak berkuasa, kerana tidak ada kekuasaan
yang tidak datang daripada Allah, dan pihak berkuasa yang ada telah ditetapkan oleh
Allah. 2Oleh itu sesiapa yang menentang pihak berkuasa menentang peraturan Allah,
dan sesiapa yang menentang membawa hukuman ke atas dirinya. 3 Pemerintah tidak
menakutkan orang yang berbuat baik, hanya mereka yang berbuat jahat. Inginkah
kamubebasdaripada rasa takut terhadappemerintah? Lakukankebajikan, pasti kamu
akan dipujinya. 4 Pemerintah adalah hamba yang diamanahkan oleh Allah untuk
membawa kebaikan kepadamu. Tetapi jika kamu melakukan kejahatan, wajarlah
kamutakut, keranapedangyangdibawanya tentu sekali untukdigunakan. Pemerintah
adalah hamba yang diamanahkan oleh Allah untuk menjalankan pembalasan dengan
menimpakan kemurkaan Allah ke atas orang yang berbuat jahat. 5Oleh itu tunduklah,
bukan hanya kerana takut dimurkai Allah tetapi juga kerana menurut hati nuranimu
sendiri.

6 Dengan sebab itu jugalah kamu harus membayar cukai. Pemerintah adalah
pegawai-pegawai yang ditugaskan oleh Allah untuk mengendalikan hal itu. 7 Oleh
itu bayarlah apa yang wajar dibayar kepada setiap pihak: Sekiranya cukai, bayarlah
cukai; sekiranya hasil, bayarlah hasil. Dan takutilah orang yang patut ditakuti, dan
hormatilah orang yang patut dihormati.

Kasih-mengasihi
8 Jangan merasa terhutang apa-apa kepada sesiapapun kecuali kasih-mengasihi,

kerana seseorang yang mengasihi sesama manusia telah memenuhi hukum; 9 kerana
perintah-perintah, ‘Jangan berzina’, ‘Jangan membunuh’, ‘Jangan mencuri’, ‘Jangan
bersaksi bohong’, ‘Jangan ingini milik orang lain’ dan perintah-perintah yang lain
adalah terangkum dalam perintah ini, ‘Kasihilah sesamamanusia sebagaimana kamu
mengasihi dirimu sendiri’. 10Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia. Oleh
itu kasihmemenuhi hukum.

11Kamu tahu bahawa sudah sampai waktunya kamu bangun dari tidur, kerana kini
penyelamatan lebih dekat lagi kepada kita daripada dahulu, ketika kita baru beriman.
12Malam sudah hampir berlalu, dan siang hampir tiba. Oleh itu lucutkanlah segala
kerja kegelapan dan kenakan kelengkapan senjata cahaya. 13 Ikutlah tingkah laku
yang wajar, sebagaimana orang berjalan pada siang hari. Jangan berpesta liar dan
mabuk, jauhi noda dan kelucahan, singkirkan pergaduhan dan iri hati. 14 Kenakan
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Junjungan Isa al-Masih sebagai kelengkapan senjata dan jangan hidup secara duniawi
untukmemuaskan hawa nafsu.

14
Yang lemah dan yang kuat

1 Terimalah orang yang lemah imannya, tanpa menghakimi hal-hal yang boleh
dipertikaikan. 2 Ada orang yang yakin dia boleh makan semua jenis makanan, tetapi
ada juga orang yang lemah imannya dan hanya makan sayur-sayuran. 3 Namun
demikian, orang yang makan semua jenis makanan janganlah menghina orang yang
tidak makan sesuatu; dan orang yang tidak makan sesuatu janganlah menghakimi
orang yangmakan semua jenismakanan, kerana Allah telahmenerima dia. 4Siapakah
kamu maka berani menghakimi hamba orang lain? Sama ada dia tetap berdiri atau
jatuh, terpulanglah kepada tuannya. Malah dia akan tetap berdiri kerana Tuhan
berkuasamembuatnya tetap berdiri.

5Adaorang yangmengutamakanhari tertentudaripada yang lain, danadapula yang
menganggap semua hari sama baiknya. Setiap orang harus membuat keputusan bagi
dirinya sendiri, selarasdengankeyakinannya. 6Merekayangmengutamakanhari-hari
tertentu berbuat demikian untuk menghormati Tuhan. Mereka yang makan semua
jenis makanan melakukannya untuk menghormati Tuhan, kerana mereka mengucap
syukur kepada Allah; manakala mereka yang tidak makan beberapa jenis makanan
juga melakukannya untuk menghormati Tuhan, dan mengucap syukur kepada Allah.
7Tiada seorangpundi kalangankita yanghidupbagi diri sendiri, dan tiada seorangpun
dikalangankitayangmati bagi diri sendiri. 8 Jikakitahidup, kitahidupbagiTuhan; dan
jikakitamati, kitamati bagi Tuhan. Oleh itu, baikkitahidupmahupunmati, kita adalah
milik Tuhan.

9 Al-Masih mati dan bangkit lalu hidup semula untuk menjadi Tuhan kepada yang
mati dan yang hidup. 10Mengapakah kamu menghakimi saudaramu? Dan mengapa
kamumenghina saudaramu? Kita semuaakanberdiri dihadapan takhtapenghakiman
al-Masih. 11Kerana telah tersurat:

‘ “Demi hidup-Ku,” Tuhan berfirman,
“Setiap orang akan bertekuk lutut di hadapan-Ku;

dan setiap lidah akanmengaku
kepada Allah.” ’

12Nyatalah bahawa setiap seorang daripada kita akan dipertanggungjawabkan mem-
beri pernyataan tentang dirinya kepada Allah.

13Oleh itu janganlah lagi kita menghakimi sesama sendiri. Sebaliknya bertekadlah
tidakakanmembuat saudaramu tersandungatau terjatuh. 14DalamJunjungan Isa, aku
tahu dan percaya bahawa tiada sesuatu pun yang najis. Namun, sesuatumenjadi najis
bagi seseorang yang menganggapnya najis. 15 Sekiranya saudaramu bersedih kerana
sesuatu yang kamu makan, maka kamu tidaklah lagi hidup berasaskan kasih. Jangan
mudaratkan sesiapadisebabkanmakananmu, keranaal-Masih telahberkorbannyawa
untuk dia juga. 16 Jangan sampai sesuatu yang kamu anggap baik disebut sebagai
kejahatan. 17Kerajaan Allah bukanlah soal makan minum, tetapi menjalankan segala
yang benar danmembawa kesejahteraan serta kegembiraan dalam Roh Suci. 18Orang
yangmengabdikandiri kepadaal-Masihdengan cara ini akandiredaiAllahdandisukai
manusia.

19 Oleh itu marilah kita mengejar hal-hal yang membawa kesejahteraan dan yang
membina kebaikan sesama sendiri. 20 Jangan rosakkan rancangan Allah semata-mata
kerana makanan! Semua makanan adalah suci, tetapi seseorang dianggap bersalah
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sekiranya sesuatu yang dimakannya menyebabkan orang lain tersandung. 21 Sebaik-
baiknya jauhilah makan daging atau minum anggur atau apa sahaja yang dapat
melemahkan saudaramu.

22Apa yang kamu percayai, percayailah sendirian di hadapan Allah. Berbahagialah
orang yang tidak perlu menyalahkan dirinya tentang sesuatu yang dipercayainya
benar. 23 Sebaliknya, seseorang yang makan sesuatu dengan perasaan waswas adalah
bersalah kerana perbuatannya itu tidak berasaskan iman. Segala yang tidak be-
rasaskan iman itu adalah dosa.

15
Menerima satu sama lain

1 Yang kuat di kalangan kita hendaklah menampung kelemahan orang yang tidak
kuat, dan janganhanyamenyukakanhati sendiri. 2Setiaporangharuslahmenyukakan
hati saudaranya sesama manusia untuk kebaikannya supaya dia menjadi teguh. 3Al-
Masih tidak menyukakan hati-Nya sendiri; sebaliknya telah tersurat: ‘Segala celaan
daripada mereka yang mencela-Mu telah menimpa-Ku.’ 4 Segala yang tersurat pada
masa dahulu adalah untukmenjadi pengajaran kepada kita, supayamelalui kesabaran
dan penglipuran daripada tulisan-tulisan suci itu kita mendapat harapan.

5 Semoga Allah yang memberikan kesabaran dan galakan, mengurniaimu perpad-
uan yang sama terhadap satu sama lain, menurut Isa al-Masih. 6 Dengan demikian
dapatlah kamu dengan sebulat hati dan suaramemuliakan Allah, Bapa Junjungan kita
Isa al-Masih.

7Terimalah satu sama lain, sebagaimanaal-Masih telahmenerimakita, demi kemuli-
aanAllah. 8SekarangakuberkatakepadamubahawaIsaal-Masih telahmenjadihamba
kepadaumat yangbersunat demi kebenaranAllah, untukmeneguhkan janji yang telah
dibuat kepada nenek moyang kita, 9 dan supaya bangsa-bangsa lain juga memuliakan
Allah kerana belas kasihan-Nya, sebagaimana telah tersurat:

‘Kerana itulah Aku akanmemuliakan-Mu
dalam kalangan bangsa-bangsa lain,
menyanyikan pujian bagi nama-Mu.’

10 Seterusnya dikatakan lagi:

‘Bergembiralah, semua bangsa,
bersama umat-Nya!’

11Kemudian,

‘Pujilah Tuhan, hai semua bangsa!
Pujilah Dia, hai kamu semuamanusia!’

12Yasyayamenyampaikan juga:

‘Akan ada tunas dari Isai,
Dialah yang bangkit memerintah
semua bangsa,

kepada-Nyalah semua bangsa akan
menaruh harapan.’

13 Semoga Allah, sumber harapan, memenuhi hatimu dengan kegembiraan dan kese-
jahteraan dalam iman, supaya kamu dilimpahi harapan dengan kuasa Roh Suci.
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Pelayanan Paulus
14 Sekarang aku yakin tentangmu, saudara-saudaraku, bahawa kamu juga penuh

dengan kebaikan dan pengetahuan serta dapat saling menasihati. 15 Namun begitu,
saudara-saudaraku, aku telah menulis kepadamu dengan lebih tegas tentang hal-hal
tertentu kerana kasih kurnia yang telah dikurniakan Allah kepadaku, 16menjadikan
aku hamba Isa al-Masih bagi bangsa-bangsa lain, menyampaikan berita baik daripada
Allah, supaya persembahan bangsa-bangsa lain itu diterima Allah, disucikan oleh Roh
Suci.

17Dengan demikian aku dapat berbangga dalam Isa al-Masih tentang hal-hal berkai-
tan Allah. 18 Aku tidak akan berani bercakap tentang sesuatu selain yang telah di-
lakukan oleh al-Masihmelaluiku, dengan kata-kata dan perbuatan, untukmenjadikan
bangsa-bangsa lain itu taat, 19 dalam bentuk alamat dan keajaiban besar, dengan
kuasa Roh Allah. Dari Baitulmaqdis dan sekitarnya sampai ke Ilirikum aku telah
menyampaikan berita baik al-Masih. 20 Aku ingin menyampaikan berita baik ini
ke tempat-tempat nama al-Masih belum disebut orang. Dengan demikian aku tidak
membina di atas tapak yang telah diletakkan oleh orang lain. 21 Sebagaimana yang
telah tersurat:

‘Mereka yang belum pernahmendapat
khabar tentang-Nya akanmelihat,

danmereka yang belum pernahmendengar
akanmengerti.’

22 Itulah sebabnya selalu sahaja tergendala hasratku hendakmengunjungimu.
Rancangan Paulusmengunjungi Rom

23 Namun sekarang, kerana tiada lagi tempat bagiku di sini, dan sudah bertahun-
tahun aku inginmelawatmu, 24aku berharap dapat singgah di tempatmu ketika aku ke
Sepanyol dan dapat bertemu denganmu. Aku juga berharap kamu akanmembantuku
meneruskan perjalanan ke sana setelah sejenak aku bergembira bersamamu. 25Tetapi
kini aku sedang dalam perjalanan ke Baitulmaqdis untuk membawakan bantuan
kepada orang salih. 26 Orang Makedonia dan Akhaya telah membuat keputusan
turut membantu orang salih yang miskin di Baitulmaqdis. 27 Ini dilakukan mereka
dengan rela hati, malahmerekamenganggapnya suatu kewajipan; kerana jika bangsa-
bangsa lain telah mendapat bahagian bersama orang Israel dalam hal-hal rohani,
maka seharusnyalahmerekamembantu orang Israel dalamhal-hal lahiriah. 28Setelah
menjalankan tugas ini dan menyerahkan apa yang telah dikumpulkan, aku akan
belayar ke Sepanyol dan singgah di tempatmu. 29 Aku yakin bahawa apabila ke
tempatmu, aku akan datang dengan berkat al-Masih yangmelimpah.

30 Saudara-saudaraku, aku meminta kepadamu, demi Junjungan Isa al-Masih dan
demi kasih daripada Roh Suci, berdoalah bersungguh-sungguh bersamaku kepada
Allah bagi diriku, 31 supaya aku terhindar daripada orang yang tidak beriman di Yudea
dan supaya bantuan yang kubawakan ke Baitulmaqdis ini disambut baik oleh orang
salih di situ; 32 supaya dengan izin Allah aku sampai di tempatmu dengan gembira dan
dapat berehat bersamamu. 33 Semoga Allah, sumber kesejahteraan, menyertai kamu
semua. Amin.

16
Salam

1 Aku amanahkan kepadamu Febe, saudari kita, seorang yang mengabdikan diri
kepada jemaahdiKengkrea, 2supayakamumenyambutnyadalamTuhansebagaimana
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yang wajar di antara orang salih, serta membantunya apabila dia memerlukan perto-
longanmu, kerana dia telahmenolong ramai orang, termasuklah aku.
3Sampaikan salamku kepada Priskila danAkwila, rakan-rakan seperjuanganku dalam
Isa al-Masih. 4Mereka telah bergadai nyawa untukku. Bukan aku saja yang terhutang
budi kepadamereka, malah seluruh jemaah dari bangsa-bangsa lain.

5 Salam kepada jemaah yang berhimpun di rumahmereka.
Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, orang yang pertama beriman

kepada al-Masih di Asia.
6 Salam kepadaMaryam, yang telah bertungkus-lumus untukmu.
7 Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudara sebangsaku dan teman-

temanku dalam penjara. Mereka adalah orang terkemuka di antara para rasul, dan
yang telahmenerima al-Masih sebelumku.

8 Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan.
9SalamkepadaUrbanus, rakan seperjuangankamudalamal-Masih, dan jugakepada

Stakhis yang kukasihi.
10 Salam kepada Apeles, yang terbukti setia dalam al-Masih. Salam kepada Aristobu-

lus dan seisi rumahnya.
11 Salam kepada Herodion, saudara sebangsaku.
Salam kepada Narkisus sekeluarga, yang hidup dalam Tuhan.
12 Sampaikan salamku kepada Trifena dan Trifosa, yang telah berpenat-lelah dalam

Tuhan.
Salam kepada Persis yang kukasihi, yang juga telah bertungkus-lumus dalamTuhan.
13 Salam kepada Rufus, hamba yang terpilih dalam Tuhan, dan kepada ibunya, yang

telahmenjadi ibu juga kepadaku.
14Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas dan saudara-saudara

yang bersamamereka.
15 Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudara perempuannya Olimpas,

serta semua orang salih yang bersamamereka.
16Bersalam-salamanlah dengan ciuman suci.
Jemaah-jemaah al-Masih berkirim salam kepadamu.

17Saudara-saudaraku, akumemintakepadamu, berwaspadalah terhadapmerekayang
menimbulkan perpecahan dan menyesatkan orang daripada ajaran yang telah kamu
terima. Berpalinglahdaripadamereka. 18Orangdemikianbukanlahhamba Junjungan
al-Masih tetapi hamba kepada hawa nafsu mereka sendiri. Mereka memperdaya
orang yang lurus dengan kata-kata yang manis. 19 Semua orang telah mengetahui
ketaatanmu. Oleh itu aku bergembira tentangmu. Aku mahu kamu bijak dalam
kebaikan serta bersih daripada kejahatan.

20Allah, sumber kesejahteraan, akan segeramembuat Iblis hancur di bawahkakimu.
Semoga kasih kurnia Junjungan kita Isa al-Masihmenyertai kamu semua.

21 Timotius, rakan seperjuanganku, berkirim salam kepadamu; begitu juga Lukius,
Yason dan Sosipater, kawan-kawan sebangsaku.

22Aku, Tertius, yangmenulis surat ini, juga berkirim salam kepadamu dalam Tuhan.
23Gayus, yangmemberiku tempatmenumpang serta semua jemaahyangberhimpun

di rumahnya, berkirim salam kepadamu.
Salam juga daripada Erastus, bendahara kota, dan Kuartus, saudara kita.
24 Semoga kasih kurnia Junjungan kita Isa al-Masihmenyertai kamu semua.
25Sekarang, kepadaDia yangberkuasameneguhkankamumenurut berita baik yang

kusampaikan dan ajaran Isa al-Masih, menurut pernyataan rahsia yang tersembunyi
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sejak permulaan dunia 26 tetapi kini telah dinyatakan, dan melalui nubuat-nubuat
dalam kitab suci telah disampaikan kepada semua bangsa, menurut perintah Allah
yang kekal, supaya mereka dibawamentaati iman; 27kepada Allah, yang satu-satunya
bijaksana, segala kemuliaanmelalui Isa al-Masih selama-lamanya. Amin.
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1 Korintus
Salam

1 Daripada Paulus yang dengan kehendak Allah telah dilantik sebagai Rasul Isa al-
Masih, dan daripada Sostenes, saudara kita;
2Kepada jemaah di Korintus, yang telah disucikan dalam Isa al-Masih, dan yang telah
dipanggil untuk menjadi orang salih bersama semua orang di mana jua, yang berseru
kepada Junjungan kita Isa al-Masih, Junjunganmereka dan Junjungan kita juga.
3 Semoga Allah Bapa kita dan Junjungan Isa al-Masih menganugerahimu kasih kurnia
dan sejahtera.

Ucapan syukur
4 Aku sentiasa bersyukur kepada Allah kerana kamu, sebab Dia telah menganuger-

ahimu kasih kurnia dalam Isa al-Masih. 5 Oleh sebab di dalam Isa al-Masih, kamu
telah diperkayakan dalam segala hal: dalam segala perkataan dan dalam segala
pengetahuan; 6 bahkan kesaksian tentang al-Masih telah diperkukuh dalam dirimu,
7 sehingga kamu tidak kekurangan satu kurnia pun sementara menunggu Junjungan
kita Isa al-Masih dinyatakan. 8 Dia akan menguatkanmu hingga akhir supaya kamu
tidak bercela pada hari Junjungan kita Isa al-Masih. 9Allah setia. Allah telahmemang-
gilmu hidup dalam keakraban dengan Putera-Nya, Isa al-Masih, Junjungan kita.

Perpecahan di kalangan Jemaah
10 Saudara-saudaraku! Demi nama Junjungan kita Isa al-Masih aku berseru kepada

kamu semua supaya seia sekata dan tidakwujud perpecahan. Dengan demikian, kamu
bersatu hati dan fikiran sepenuhnya. 11 Saudara-saudaraku, beberapa orang anggota
keluarga Kloe telah menyatakan kepadaku bahawa berlaku sengketa antara kamu.
12 Inilah yang kumaksudkan: Ada orang yang berkata, ‘Akumengikut Paulus’; ada yang
berkata, ‘Akumengikut Apolos’; ada yang berkata, ‘Akumengikut Petrus’; dan ada pula
yang berkata, ‘Akumengikut al-Masih.’

13 Adakah al-Masih berbelah-bahagi? Bukannya Paulus yang mati di kayu salib
untukmu! Bukanlah sebagai pengikut Paulus kamu telah diimadkan! 14Akubersyukur
kepadaAllah kerana aku tidakmengimadkankamu, kecuali Krispus danGayus. 15Oleh
itu tiada siapapundapatmengatakankamudiimadkandalamnamaku. 16 (Sebenarnya,
aku juga mengimadkan Stefanus sekeluarga. Selain itu, aku tidak ingat siapakah
lagi yang kuimadkan.) 17 Al-Masih mengutusku bukan untuk mengimadkan orang,
tetapi untuk menyebarkan Injil. Aku menyampaikannya bukan dengan kata-kata
kebijaksanaanmanusia. Dengan demikian salib al-Masih tidakmenjadi sia-sia.

Kebijaksanaan Allah dan kebijaksanaanmanusia
18 Bagi mereka yang akan binasa, berita tentang salib dianggap suatu kebodohan.

Namun, bagi kita yang diselamatkan Allah, berita itu menunjukkan kekuasaan-Nya.
19Telah tersurat:

‘Allah berfirman,
“Aku akanmemusnahkan
kebijaksanaan orang yang bijak.
Dan kepandaian orang yang pandai
Aku akan ketepikan.” ’
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20 Jadi, di manakah orang yang bijak? Di manakah ahli Taurat? Di manakah orang
berilmu zaman ini? BukankahAllah telahmenunjukkan bahawa kebijaksanaan dunia
sebenarnya kebodohan semata-mata? 21 Oleh sebab kebijaksanaan Allah, Dia telah
menetapkan bahawa manusia tidak mungkin mengenal-Nya dengan kebijaksanaan
sendiri. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang beriman kepada-Nya melalui
berita yang kami sampaikan, yang dianggap sebagai kebodohan. 22Orang Yahudi me-
nuntut tanda berbentuk mukjizat, manakala orang Yunani menuntut kebijaksanaan.
23Sebaliknya kamimemberitakan al-Masih yang disalib. Hal ini menjadi batu sandun-
gan kepada orang Yahudi dan dipandang bodoh oleh bangsa-bangsa lain. 24 Namun,
bagimereka yang dipanggil Allah, baik Yahudimahupun Yunani, al-Masih kuasa Allah
dan kebijaksanaan Allah. 25 Kebodohan Allah lebih bijak daripada kebijaksanaan
manusia. Kelemahan Allah lebih kuat daripada kekuatanmanusia.

26 Saudara-saudara! Fikirkan keadaanmu ketika Allah memanggilmu. Di mata
manusia, tidak ramai daripadamu yang bijak, atau berkuasa, atau bangsawan.
27 Sememangnya Allah memilih orang yang bodoh di dunia untuk memalukan orang
yang bijak. Allah memilih orang yang lemah di dunia, untuk memalukan orang yang
kuat. 28 Allah memilih yang rendah dan dihina di dunia bahkan yang tidak ada
untuk meniadakan yang ada. 29Oleh itu, tiada siapapun dapat bermegah di hadapan
Allah. 30Oleh sebab Allah, kamu berada dalam Isa al-Masih. Allah telah membuat Dia
menjadi kebijaksanaan bagi kita, dan melalui Dia, Allah memperbenar, menyucikan,
serta menebus kita. 31 Dengan demikian, sebagaimana telah tersurat, ‘Jika sesiapa
bermegah, maka hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan.’

2
1 Saudara-saudaraku! Ketika aku datang kepadamu untuk menyampaikan rahsia

Allah, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau kebijaksanaan. 2 Ini kerana
sewaktu aku bersamamu, aku telah bertekad untuk menyampaikan berita tentang Isa
al-Masih semata-mata, khususnya tentang kewafatan-Nya di kayu salib. 3 Oleh itu,
ketika aku mendekatimu, aku daif dan gementar ketakutan. 4Dan perkhabaran serta
pengajaranku tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Seba-
liknya aku menyampaikannya secara menunjukkan kuasa Roh. 5 Dengan demikian,
imanmu bukanlah berasaskan kebijaksanaanmanusia, tetapi berasaskan kuasa Allah.

Kebijaksanaan yang benar
6 Namun begitu, aku berkata juga tentang kebijaksanaan kepada mereka yang

sudah matang kehidupan rohaninya. Kebijaksanaan itu bukanlah kebijaksanaan
dunia, atau kebijaksanaan para penguasa dunia ini, kerana kuasa mereka akan
punah. 7Kebijaksanaan yang kusampaikan itu kebijaksanaan daripada Allah, di luar
pengetahuan manusia, yang telah diwujudkan-Nya untuk kemuliaan kita sebelum
Dia mencipta dunia ini. 8 Para penguasa dunia ini tidak mengetahui kebijaksanaan
itu. Kalaulah mereka tahu, mereka tidak akan menyalib Junjungan Yang Mulia.
9 Sebagaimana telah tersurat:

‘Apa yang belum pernah dilihat olehmata
atau didengar oleh telinga,

atau timbul dalam hati manusia,
itulah yang disediakan Allah
untukmereka yangmengasihi-Nya.’

10 Akan tetapi kepada kita, Allah menyatakannya melalui Roh-Nya, kerana Roh itu
yang menyoroti segala-galanya, termasuk rahsia Allah yang paling dalam. 11 Siapakah
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di antara kita yang mengetahui apa yang terdapat dalam diri seseorang selain roh
orang itu sendiri yang berada dalam dirinya? Begitulah juga tidak ada seorang pun
yang mengetahui apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. 12 Kita tidak
menerima roh dunia ini. Kita menerima Roh daripada Allah agar mengetahui segala
kurnia Allah kepada kita. 13 Jadi, segala perkara ini kami sampaikan bukan dengan
kata-kata daripada kebijaksanaan manusia tetapi daripada ajaran Roh yang meng-
gabungkan fikiran rohani dengan kata-kata rohani. 14 Orang yang tidak mempunyai
Roh Suci tidak dapat menerima kurnia daripada Roh Allah, kerana mereka tidak
mungkin mengertinya malah menganggapnya kebodohan semata-mata, dan mereka
tidakdapatmemahaminya, disebabkanperkara-perkara itu hanyadapat dinilai secara
rohani. 15Orang yang mempunyai Roh Suci dapat menilai segala-galanya tetapi tiada
siapa dapat menilai orang itu. 16 Ini kerana:

‘Siapakah yangmengetahui fikiran Tuhan?
Siapakah yang berupayamenasihati-Nya?’

Namun demikian, kita mempunyai fikiran al-Masih!

3
Perselisihan

1 Saudara-saudaraku! Aku tidak dapat bercakap denganmu seperti dengan orang
yang mempunyai Roh Suci. Aku terpaksa bercakap denganmu seperti dengan orang
yang masih hidup secara duniawi atau yang masih mentah dalam iman terhadap al-
Masih. 2 Dulu aku memberimu susu kerana kamu belum sedia menerima makanan
keras. Tetapi sekarang pun kamumasih belumbersediamenerimanya. 3Kerana kamu
masih hidup secara duniawi. Kamu berdengki-dengkian dan berbalah; bukankah
itu tanda kamu masih hidup secara duniawi, sama seperti manusia biasa? 4 Apabila
seorang daripadamu berkata, ‘Aku mengikut Paulus’ dan seorang lagi berkata, ‘Aku
mengikut Apolos’, bukankah kelakuanmu sama seperti kelakuan orang dunia ini?

5 Siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Kami hanyalah hamba Allah yang memimp-
inmu ke arah iman terhadap al-Masih. Kami sekadar menjalankan tugas yang dite-
tapkan oleh Tuhan. 6 Aku menyemaikan benih manakala Apolos menyiram, tetapi
Allah yang membolehkan tanaman itu tumbuh. 7 Yang menyemaikan benih dan yang
menyiram tidak penting. HanyaAllah yangpenting, keranaDialah yangmembolehkan
tanaman itu tumbuh. 8 Yang menyemaikan benih dan yang menyiram mempunyai
kedudukanyang sama. Allah akanmengurniakan ganjaranberdasarkankerjamasing-
masing.

9 Kami sama-sama pekerja Allah, dan kamu ibarat ladang Allah. Kamu juga boleh
diumpamakan sebagai bangunan Allah.

10 Dengan kasih kurnia Allah, aku sebagai pembina yang mahir telah meletakkan
asas bangunan itu, lalu orang lain membina bangunan di atas asas itu. Setiap orang
yang membina perlu berhati-hati. 11 Kerana tiada siapa yang dapat meletakkan asas
selain asas yang telah tersedia, iaitu Isa al-Masih. 12 Ada orang yang menggunakan
emas, perak atau permata untuk membina bangunan di atas asas itu. Ada pula
yang menggunakan kayu, rumput kering atau jerami. 13 Mutu kerja setiap orang
akan terserlah pada hari Tuhan datang kembali, kerana ia akan diuji dengan api.
14 Sekiranya bangunan yang didirikan di atas asas itu tahan api, pembinanya akan
mendapat ganjaran. 15 Sebaliknya, jika bangunan yang dibina oleh seseorang itu
dimakan api, dia akan kerugian, walaupun dirinya terselamat seperti orang yang
terlepas daripada kebakaran.
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16 Kamu tentu tahu bahawa kamu tempat kediaman Allah, kerana Roh Suci tinggal
di dalam dirimu. 17 Oleh itu, sekiranya seseorang memusnahkan tempat kediaman
Allah, Allah akanmemusnahkan orang itu, kerana tempat kediaman Allah itu suci dan
kamulah tempat kediaman Allah itu.

18 Janganlah menipu diri. Jika sesiapa di kalanganmu menganggap dirinya bijak
berdasarkan penilaian dunia, dia harus menjadikan dirinya bodoh di mata dunia su-
payadiabenar-benarbijak; 19keranaapayangdipandangdunia sebagaikebijaksanaan
sebenarnya kebodohan di sisi Allah. Telah tersurat: ‘Allah memerangkap orang bijak
dengan kecerdikanmereka sendiri.’ 20 Juga tersurat: ‘Tuhanmengetahui fikiran orang
bijak itu sia-sia.’ 21 Jadi, janganlah bermegah dengan perbuatan manusia, kerana
segala-galanya telah dikurniakan kepadamu. 22Paulus, Apolos, Kefas, dunia ini, hidup
dan mati, zaman ini dan zaman akan datang, segala-galanya milikmu, 23 dan kamu
milik al-Masih, dan al-Masihmilik Allah.

4
Hamba al-Masih

1 Kamu hendaklah memandang kami sebagai hamba al-Masih yang diamanahkan
dengan rahsia-rahsiaAllah. 2Setelahdipertanggungjawabkandenganamanah, hamba
demikian itu wajib membuktikan bahawa dia dapat dipercayai. 3 Aku tidak peduli
apa pandanganmu dan orang lain terhadapku; malah pandanganku terhadap diriku
sendiri pun tidak penting. 4Aku tidak berasa bersalah, tetapi ini tidak bererti aku tidak
bersalah. Hanya Tuhan yang berhak menentukan sama ada aku bersalah atau tidak.
5 Oleh itu janganlah putuskan sama ada seseorang itu bersalah atau tidak sebelum
sampai waktunya. Tunggulah hingga Junjungan datang kembali dan mendedahkan
segala rahsia yang diselubungi kegelapan, segala niat yang terpendamdi hatimanusia.
Ketika itulah setiap orang akanmendapat penilaian yang sewajarnya daripada Allah.

6 Saudara-saudaraku! Untuk kebaikanmu, segala ini telah kukerjakan dalam diriku
dan Apolos supaya dengan mengikut teladan kami, kamu dapat mengerti kata-kata
hikmat ini: ‘Janganlah melampaui apa yang telah tersurat’. Dengan demikian, kamu
tidakmemegahkan seseorang daripada yang lain. 7Siapakah yangmenjadikan dirimu
lebihbaikdaripadayang lain? Apakahyangadapadamuyang tidakkamu terima? Jadi,
jika kamumemangmenerimanya,mengapakahkamubermegah, seolah-olahapayang
ada padamu itu bukan kurnia-Nya?

8Ya, kamu tidak memerlukan apa-apa lagi! Kamumemang sudah kaya-raya! Tanpa
kamipunkamusudahmenjadi raja! Namun, kamu tidakbegitu. Alangkahbaiknya jika
kamubenar-benar raja. Dapatlahkamimemerintahbersamamu. 9Padapandanganku,
Allahmemberikan kedudukan paling rendah kepada kami para rasul; tak ubah seperti
orang yang dijatuhi hukum mati di hadapan orang ramai, dijadikan tontonan para
malaikat dan manusia. 10 Kerana al-Masih, kami menjadi orang yang bodoh; tetapi
kerana al-Masih, kamu menjadi orang bijak. Kami lemah, namun kamu kuat! Kami
dihina, sedangkan kamu dimuliakan! 11 Hingga saat ini kami lapar dan dahaga,
berpakaian lusuh, didera, tiada tempat tinggal yang tetap. 12Kami bertungkus-lumus
menyara hidup. Kami membalas sumpah seranah dengan berkat restu, dan bersabar
ketika dianiaya. 13 Kami membalas caci maki dengan kata-kata yang baik. Kami
dianggap sampahmasyarakat, sampah dunia hingga sekarang.

14 Aku menulis demikian kepadamu bukanlah untuk memalukanmu, tetapi untuk
menasihatimu sebagai anak-anakku yang kusayangi. 15 Walaupun kamu mungkin
mempunyai sepuluh ribu orang pengasuh dalam Isa al-Masih, bapamu tidaklah ramai.
Ini kerana dalam al-Masih, aku seperti bapamu yang telah membawa Injil kepadamu.
16 Oleh itu aku menyeru kamu, ikutlah teladanku. 17 Bagi tujuan itu aku mengutus
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Timotius, anakku yang dikasihi dan setia dalam Tuhan. Dia akanmengingatkan kamu
tentang jalan hidup yang kuikut sejak beriman kepada al-Masih, iaitu jalan hidup yang
telah kuajarkan kepada jemaah di serata tempat.

18 Ada di antara kamu yang bersikap angkuh kerana menyangka aku tidak akan
mengunjungimu. 19 Kiranya diizinkan Tuhan, aku akan mengunjungimu tidak lama
lagidanmelihatbukanhanyaapayangdikatakanolehorangyangangkuh itu tetapiapa
kuasa mereka. 20Kerana kerajaan Allah bukan sekadar kata-kata sahaja tetapi terdiri
daripada kuasa. 21Mana yang kamu pilih? Agar aku datang kepadamu dengan rotan,
atau dengan kasih sayang dan lemah lembut?

5
Dosa dalam Jemaah

1Aku dimaklumkan bahawa di kalanganmu ada perbuatan cabul yang tidak pernah
dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan pun: Seorang lelaki berzina dengan
isteri ayahnya. 2Namun begitu, kamu masih bermegah. Sewajarnya kamu bersedih
dan bertindakmenyingkirkan orang yangmelakukan perbuatan itu. 3Walaupun pada
lahirnya aku jauhdaripadamu, namunpadabatinnya akubersamamu. Akupun sudah
menjatuhkan hukuman atas orang yang melakukan perbuatan itu seolah-olah aku
berada di tengah-tengah kamu. 4Apabila kamu berhimpun demi nama Junjungan kita
Isa, sifatkanlah aku ada di kalanganmu pada batinnya dan dengan kuasa Junjungan
kita Isa 5 serahkanlah orang itu kepada Iblis supaya tubuhnya dimusnahkan tetapi
rohnya dapatlah diselamatkan pada hari Junjungan datang kembali.

6 Kamu tidak harus bermegah. Tentu kamu mengenal pepatah ini: ‘Sedikit ragi
mencemari seluruh adunan.’ 7Buanglah ragi lama supaya kamumenjadi adunan baru
tanpa ragi. Aku tahu bahawa kamu sebenarnya begitu. Kerana al-Masih, domba Paska
kita telah dikorbankan. 8Marilah kita sambut perayaan Paska bukan dengan ragi yang
lama, ragi lambangkejahatandankezaliman,melainkandengan roti yang tidakberagi,
iaitu ketulusan hati dan keikhlasan.

9Dalam suratku yang lalu, aku telah menyerumu supaya menjauhkan diri daripada
orang yang cabul. 10Orang cabul yang kumaksudkan bukanlah yang tidak mengenal
Allah maka berkelakuan cabul, tamak, menipu dan menyembah berhala. Untuk men-
jauhkandiri daripadamereka ini, terpaksalahkamukeluardaridunia ini. 11Maksudku
ialah kamu tidak harus bergaul dengan orang yang mengaku dirinya sebagai saudara
tetapi pada hakikatnya orang yang cabul, tamak, penyembah berhala, pengumpat,
pemabuk atau penipu. Janganlahmakan bersamamereka.

12Apakah urusanku sehingga aku harusmengadili orang di luar jemaah? Bukankah
kamuhanyamengadili orang di dalam jemaah saja? 13Tetapi bagi yang di luar jemaah,
Allah sendiri akan mengadili mereka. Oleh itu, kamu harus singkirkan orang yang
durjana dari kalanganmu.

6
Tuntutanmahkamah tidak digalakkan

1Sekiranya salah seorangantara kamubertikai denganyang lain,wajarkahdiabawa
perkara itu ke hadapan hakim yang tidak mengenal Allah dan bukan kepada orang
salih? 2Tidakkah kamu tahu bahawa orang salih akanmengadili dunia ini? Jika kamu
mengadili dunia ini, tidak sanggupkah kamumengadili perkara yang kecil? 3Tidakkah
kamu tahu bahawa kita akan mengadili para malaikat? Apatah lagi hal ehwal hidup
sehari-hari? 4 Adakah kamu akan membawa perkara begitu ke hadapan orang yang
langsung tidakadakedudukandikalangan jemaah? 5Alangkahmemalukan! Tentuada
seorang daripada kamu yang cukup bijaksana untukmenyelesaikan pertikaian antara
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saudara seiman. 6 Tetapi tidak, seorang saudara tergamak mendakwa saudara yang
lain, justeru di hadapan orang yang tidak percaya!

7 Dengan adanya pendakwaan sesama kamu, jelaslah bahawa kamu sudah dite-
waskan. Daripada yang demikian, bukankah lebih baik kamu dipersalahkan?
Bukankah lebih baik kamu dirugikan. 8 Sebaliknya kamu sendiri yang bersalah dan
merugikan saudara seimanmu sendiri!

9 Kamu tentu tahu bahawa orang yang tidak taat akan perintah Allah tidak akan
menikmati kerajaan Allah. Janganlah menipu diri. Orang yang berkelakuan cabul,
menyembah berhala, berzina, melakukan liwat, 10 mencuri, bersikap tamak, sering
mabuk,mengumpat ataumerompak – semuanya tidakakanmenikmati kerajaanAllah.
11Begitulah kelakuan sebilangan daripadamu dahulu. Tetapi kamu telah dibersihkan,
dikuduskan dan diperbenarkan dalam nama Junjungan Isa al-Masih dan dengan Roh
Allah Tuhan kita.

Percabulan
12 Segala-galanya halal bagiku, tetapi bukan segala-galanya berfaedah. Segala-

galanya halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan sesuatu memperhamba diriku.
13 Makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Ya, tetapi Allah akan mengha-
puskan kedua-duanya. Tubuh kita bukan untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi
untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh kita. 14Allah telah membangkitkan Junjungan
daripada kematian. Begitu jugalahAllah akanmembangkitkankita daripada kematian
dengan kuasa-Nya. 15Kamu tahu bahawa tubuh kamu itu sebahagian tubuh al-Masih;
maka wajarkah kamu menjadikannya sebahagian tubuh seorang pelacur? Tidak
sekali-kali! 16 Atau tidakkah kamu tahu bahawa seseorang yang bersetubuh dengan
seorang pelacur itu menjadi satu tubuh dengan pelacur itu? Di dalam kitab suci jelas
tersurat, ‘Mereka berdua menjadi satu.’ 17Apabila seseorang menyatukan diri dengan
Tuhan, rohnya akanmenjadi satu dengan Roh Tuhan.

18 Jauhilah perbuatan cabul. Dosa lain tidak dilakukan terhadap tubuh sendiri;
tetapi seseorangyangmelakukanperbuatan cabul berdosa terhadap tubuhnya sendiri.
19 Kamu tentu tahu bahawa tubuhmu itu tempat kediaman Roh Suci yang telah
dikurniakanAllah kepadamu. Tubuhmubukanlahmilikmu, tetapimilik Allah. 20Allah
telahmembelimudenganhargayang sudahdibayar sepenuhnya. Oleh itu, gunakanlah
tubuhmu untukmemuliakan Allah.

7
Tentang perkahwinan

1 Sekarang aku akan membincangkan masalah yang kamu kemukakan di dalam
suratmu. Jika seorang lelaki tidak berkahwin, itu memang baik. 2Namun demikian,
supaya tidak tergoda melakukan perbuatan yang cabul, lebih baiklah setiap lelaki
itu beristeri dan setiap perempuan bersuami. 3 Seorang suami harus menunaikan
kewajipan kepada isterinya, begitu juga seorang isteri kepada suaminya. 4 Seorang
isteri tidak berkuasa ke atas tubuhnya sendiri; suaminya berkuasa ke atas tubuhnya.
Demikianlah juga, seorang suami tidak berkuasa ke atas tubuhnya sendiri; isterinya
yang berkuasa ke atas tubuhnya. 5 Jangan renggangkan hubungan sebagai suami
isteri, kecuali sementara waktu dengan persetujuan bersama untuk bertumpu kepada
ibadat. Tetapi setelah itu teruskan hubungan sebagai suami isteri, supaya Iblis tidak
berjayamenggodamu kerana kamu tidak dapatmenahan nafsu. 6Akumenyampaikan
ini bukanlah sebagai perintah tetapi sebagai nasihat. 7 Memanglah aku lebih suka
sekiranya kamu semua sepertiku. Tetapi Allahmemberikan kurnia yang khusus; yang
seorang kurnia ini, yang lain kurnia itu.
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8Kepada yang belum berkahwin dan kepada wanita yang telahmenjadi balu. Inilah
nasihatku: Memang baik kamu terus hidup sendirian seperti aku. 9 Tetapi sekiranya
kamu tidak dapatmenahan nafsu, berkahwinlah. Ini lebih baik daripadamembiarkan
hawa nafsu bergelora.

10 Kepada yang sudah berkahwin, inilah perintahku, yang sebenarnya bukan per-
intah aku tetapi perintah Tuhan. Seorang isteri tidak boleh meninggalkan suaminya.
11 Tetapi jika seorang isteri telah meninggalkan suaminya, dia mesti terus hidup
bersendirian, atau dia boleh balik kepada suaminya. Seorang suami tidak boleh
menceraikan isterinya.

12 Kepada yang lain aku memberikan nasihat ini, iaitu nasihatku sendiri, bukan
perintah Allah: Jika seorang lelaki berimanmempunyai isteri yang tidak beriman dan
isteri itu bersetuju terus hidup bersamanya, maka lelaki itu tidak boleh menceraikan
isterinya. 13 Jika seorang wanita beriman mempunyai suami yang tidak beriman
dan suami itu bersetuju untuk terus hidup bersamanya, maka wanita itu tidak boleh
menceraikan suaminya. 14 Seorang suami yang tidak beriman menjadi suci kerana
isterinya. Demikian juga, seorang isteri yang tidak beriman menjadi suci kerana
suami. Jika tidak, anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang tercela. Tetapi dengan
demikianmereka adalah anak-anak yang suci.

15Namun demikian, jika seseorang yang tidak beriman hendak meninggalkan isteri
atau suaminya yang beriman, biarkanlah dia berbuat demikian. Jika ini terjadi, suami
atau isteri yang beriman itu bebas membuat pilihan. Allah mahu kamu semua hidup
aman damai. 16 Wahai isteri yang beriman, bagaimana kamu boleh pasti bahawa
kamu tidak akan dapat menyelamatkan suamimu? Demikian juga, wahai suami yang
beriman, bagaimanakamubolehpasti bahawakamutidakakandapatmenyelamatkan
isterimu?

Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah
17 Setiap orang harus hidup dalam keadaan yang ditetapkan Tuhan untuknya ketika

memanggilnya. Demikianlah ajaran yang telah kusampaikan kepada semua jemaah.
18 Contohnya, jika seseorang itu sudahpun bersunat sewaktu Allah memanggilnya,
janganlah pula dia cuba menghilangkan tanda sunat itu. Demikian juga, sekiranya
seseorang itu tidak bersunat semasa Allah memanggilnya, janganlah dia meminta
disunat. 19 Bersunat atau tidak bersunat bukan perkara yang terpenting. Yang
terpenting ialah taat akan perintah Allah. 20 Setiap orang harus terus hidup dalam
keadaannya ketika dia telah dipanggil Allah. 21 Jika kamu hamba ketika dipanggil
Allah, janganlah bersusah hati kerana itu; tetapi jika kamu mendapat peluang untuk
menjadi orang merdeka, ambillah peluang itu. 22Hamba yang beriman kepada Tuhan
menjadiorangmerdekadi sisi Tuhan. Begitu jugaorangmerdekayangberimankepada
al-Masih menjadi hamba kepada al-Masih. 23 Kamu telah dibeli dengan harga yang
dibayar sepenuhnya; maka janganlah kamu menjadi hamba manusia. 24 Saudara-
saudaraku, masing-masing hiduplah bersama Allah dalam keadaan yang sama seperti
ketika dipanggil Allah.

25 Tuhan tidak memberiku perintah tentang orang yang belum kahwin; tetapi aku
menasihatimu, kerana dengan belas kasihan Tuhan aku boleh dipercayai. 26 Oleh
sebab kini kita diancam pelbagai pancaroba, aku yakin bahawa setiap lelaki baiklah
meneruskan hidup dalam keadaannya sekarang. 27 Sekiranya kamu sudah beristeri,
janganlah cubamenceraikan isterimu. Jika kamubelumberisteri, usahlah berkahwin.
28Namun, kalaukamuberkahwin, kamu tidaklahberdosa. Demikian juga, jika seorang
gadis berkahwin, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang berkahwin banyakmenghadapi
masalah; akumahu kamu bebas daripadamasalah itu.
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29Saudara-saudaraku,maksudku demikian: Masa kita sudah semakin suntuk. Mulai
sekarang, setiap lelaki yang beristeri, hiduplah seolah-olah tidak beristeri; 30 orang
yang menangis, hiduplah seolah-olah tidak bersedih; orang yang tertawa, hiduplah
seolah-olah tidakgembira; orangyangmembelibarang, sifatkanlahseolah-olahbarang
yang dibeli itu tidak dimiliknya; 31Orang yangmenggunakan barang-barang yang ada
di dunia seolah-olah tidak menggunakannya kerana dunia dalam keadaan sekarang
sedang lenyap.

32 Aku mahu kamu bebas daripada kerunsingan. Seorang yang tidak beristeri
akan menumpukan minat kepada hal-hal ketuhanan untuk mendapat keredaan-Nya.
33 Sebaliknya, seorang yang mempunyai isteri akan menumpukan perhatian kepada
hal-hal duniawi untuk menggembirakan isterinya. 34 Dengan demikian perasaannya
berbelah-bagi. Seorang wanita atau gadis yang tidak bersuami menumpukan mi-
natnya kepada hal-hal ketuhanan kerana ingin mengabdikan seluruh dirinya kepada
Tuhan. Tetapi seorang wanita yang telah bersuami akan memusatkan perhatian
kepada hal-hal duniawi untuk menyukakan hati suaminya. 35 Aku menasihati kamu
demikian untukmenolongmu. Aku tidakmahumelarangmumembuat itu dan ini. Aku
ingin kamu melakukan apa yang wajar dan mengabdikan diri sepenuh hati kepada
Tuhan.

36 Sekiranya seorang lelaki merasa dia tidak adil terhadap tunangnya, dan jika gadis
itu semakinmeningkat usianya, dan diamerasa dia patut berkahwin dengan gadis itu,
maka dia harus bertindak menurut hasratnya. Dia tidaklah berdosa jika berkahwin.
37 Tetapi jika seorang lelaki dengan kerelaannya sendiri mengambil keputusan tidak
akan berkahwin dengan gadis tunangnya itu, dan dia dapat mengawal nafsunya,
serta tahu apa yang akan dilakukannya, maka lebih baiklah dia tidak berkahwin.
38Tegasnya, berkahwin itu baik, tetapi tidak berkahwin lebih baik lagi.

39 Seorang wanita yang telah berkahwin terikat kepada suaminya hanya sepanjang
hayat suaminya itu. Setelah suaminya meninggal dunia, wanita itu bebas berkahwin
lagi dengan sesiapa sahaja lelaki pilihannya asalkan dia seorang beriman. 40 Tetapi
wanita itu akan lebih berbahagia jika tidak berkahwin lagi. Ini fikiranku sendiri, tetapi
aku yakin akumendapat panduan daripada Roh Allah.

8
Makanan yang dipersembahkan kepada berhala

1 Sekarang tentang soal makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala: Kita
tahu bahawa kita semua mempunyai ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan
boleh membuat orang angkuh manakala kasih membina hidup. 2 Seseorang yang
menyangka dirinya serba tahu, sebenarnya tidak mengetahui apa yang patut dike-
tahui. 3Tetapi seseorang yangmengasihi Allah, dikenal oleh Allah.

4Tentangmakanmakanan yangdipersembahkankepadaberhala: Kita tahubahawa
berhalamenggambarkan sesuatu yang tidak ada. Kita tahu bahawaAllah itu Esa, tiada
tuhan selain Allah. 5Walaupun ramai yang dipanggil dewa dan junjungan, di syurga
dan di bumi, 6 namun bagi kita Allah adalah Esa, Bapa yang mencipta segala-galanya,
danuntukDialahkita hidup. Junjungankita jugaEsa, iaitu Isa al-Masih. Segala-galanya
dicipta melalui-Nya, dan kerana Dialah kita hidup.

7 Tetapi tidak semua orang yang mengetahui hakikat ini. Ada orang yang hingga
sekarang ini sudah biasa menyembah berhala, dan apabila mereka makan makanan
yang telah dipersembahkan kepada berhala, mereka merasakan bahawa makanan
itu makanan berhala. Oleh itu, hati nurani mereka yang lemah menjadi ternoda.
8 Sebenarnya makanan tidak dapat mengeratkan hubungan kita dengan Allah. Kita
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tidak akan rugi jika kita tidak makan makanan itu, dan tidak pula untung jika
memakannya.

9 Namun demikian, berhati-hatilah, jangan sampai kebebasanmu melakukan apa
sahajamenjadibatu sandungankepadaorangyang lemah. 10Sekiranyaseseorangyang
hati nuraninya lemah melihat kamu yang dianggap lebih berpengetahuan makan di
kuil berhala, tidakkah ini akan menggalakkannya makan makanan yang dipersem-
bahkan kepada berhala? 11Dengan demikian pengetahuan kamu itu membawa kebi-
nasaan kepada saudaramu yang lemah itu, sedangkan al-Masih telah mati untuknya
juga. 12 Jika kamu secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramudanmelukai
hati nurani mereka yang lemah, kamu sebenarnya berdosa terhadap al-Masih. 13 Jadi,
jika makanan menyebabkan saudaraku berdosa, aku tidak akan makan daging lagi,
supaya jangan sampai akumembuat saudaraku tersandung.

9
Hak dan kewajipan rasul

1 Bukankah aku seorang yang ‘merdeka’? Bukankah aku seorang rasul? Tidakkah
aku pernah melihat Isa, Junjungan kita? Bukankah kamu hasil kerjaku untuk Tuhan?
2 Mungkin orang lain enggan mengakuiku sebagai rasul, tetapi kamu pasti men-
gakuiku! Hidupmu bersatu dengan Tuhanmembuktikan kerasulanku.

3 Apabila orang mengecamku, kujawab demikian. 4 Tidak berhakkah kami mener-
ima makanan dan minuman untuk kerja kami? 5 Tidakkah kami berhak membawa
isteri yang beriman, sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara Junjungan
danoleh rasul-rasul lain termasukKefas? 6WajarkahakudanBarnabas sahajamencari
nafkah sendiri?

7Tiadaaskaryangmenyaradiri sendiridalamangkatanperang. Tiadapeladangyang
tidak makan buah anggur dari ladang sendiri. Tiada gembala yang tidak minum susu
dari domba sendiri. 8Adakah aku mengatakan semua ini hanya dari segi pandangan
manusia? Tidakkah hukum Taurat juga menyuarakan perkara ini? 9 Telah tersurat
dalam Taurat Musa, ‘Jangan berangus mulut lembu yang sedang mengirik bijirin.’
Tentulah Allah tidak menumpukan perhatian kepada lembu sahaja. 10Bukankah kita
yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman itu? Tentu sekali. Orang yang membajak
dan menuai memang wajar bekerja dengan harapan menerima sebahagian daripada
tuaian. 11 Kami telah menyemai benih rohani dalam hidupmu. Memang patutlah
kami menuai sedikit hasil daripadamu. 12 Jika orang lain berhak mengharapkannya
daripadamu, bukankah kami lebih berhak lagi?
Namun, kami tidak menggunakan hak itu. Kami lebih suka menanggung segala-

galanya supaya tidak tergendala penyebaran Injil tentang al-Masih. 13 Kamu tentu
tahu bahawa orang yang bekerja dalam rumah ibadatmenerimamakanan dari rumah
ibadat. Orang yang bertugas mempersembahkan korban di atas mazbah menerima
sebahagian daripada korban itu. 14 Begitu jugalah Tuhan telah menetapkan, bahawa
orang yangmenyampaikan Injil harus menerima nafkah daripada kerja itu.

15 Tetapi aku belum menggunakan satu pun hak itu. Aku menulis demikian bukan-
lah untuk menuntut hak-hak itu bagi diriku. Biarlah aku mati daripada kehilan-
gan apa yang kumegahkan. 16 Namun, aku tidak berhak untuk bermegah dengan
mengkhabarkan Injil kerana kerja ini telah menjadi kewajipanku. Malanglah aku jika
tidakmenjalankannya. 17Andainya akumelakukannyamengikut kehendakku sendiri,
patutlah aku mengharapkan upah. Tetapi aku melakukannya sebagai kewajipan,
kerana Allah telah memberiku tugas itu. 18 Jadi, apakah upahku? Upahku ialah
mendapat hak istimewa untuk mengkhabarkan Injil tanpa meminta bayaran atau
menuntut hakku sebagai penyebarnya.
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19 Aku orang merdeka, bukan hamba sesiapa. Tetapi aku memperhambakan diri
kepada semua orang supaya aku dapat menawan hati ramai orang. 20 Bagi orang
Yahudi, aku berlaku seperti orang Yahudi supaya aku dapat menawan hati orang
Yahudi. Bagi orang yang terikat kepada Taurat, aku berlaku seperti orang yang terikat
kepada Taurat, padahal aku tidak terikat kepada Taurat. Aku berbuat demikian
supaya aku dapat menawan hati mereka. 21 Bagi orang yang tidak terikat kepada
Taurat, aku berlaku seperti orang yang tidak terikat kepada Taurat. Aku berbuat
demikian supaya aku dapat menawan hati mereka. Ini tidaklah bermakna aku tidak
taat akan hukumAllah. Sebenarnya aku dikuasai oleh hukumal-Masih. 22Bagimereka
yang lemah, aku berlaku lemah untuk menawan hati mereka. Aku menjadi segala-
galanya kepada semua orang supaya dengan sedaya upaya aku dapat menyelamatkan
seramaimungkin. 23Akumelakukan semua ini untuk Injil, semoga aku jugamendapat
berkatnya.

24 Sebagaimana kamu tahu, dalam lumba lari, semua peserta mengambil bahagian
tetapi hanya seorang yang mendapat hadiah. Oleh yang demikian, berlarilah, hingga
menerima hadiah. 25 Setiap ahli sukan yang bertanding dalam sukan berlatih dengan
gigih, kerana ingin mendapat mahkota, walaupunmahkota itu tidak kekal. Tetapi kita
menjalani latihan yang ketat untuk mendapat mahkota yang kekal. 26 Oleh itu aku
terus-menerus lari ke garis penamat. Juga seperti ahli tinju, aku tidak mahu mensia-
siakan tumbukanku. 27Aku bersungguh-sungguh melatih diri, untuk menguasai diri,
supaya aku tidak ditolak setelahmengkhabarkan Injil kepada orang lain.

10
Peringatan dari sejarah Israel

1 Saudara-saudaraku, aku ingin mengingatkan kamu bahawa nenek moyang kita
berada di bawah awan, dan semuanya menyeberangi Laut Merah. 2 Mereka semua
diimadkan di dalam awan dan laut itu untuk menjadi pengikut Musa. 3 Mereka
makanmakanan rohani yang sama 4danminumminuman rohani yang samadari batu
rohani yang menyertai mereka, dan batu rohani itu adalah al-Masih sendiri. 5Namun
demikian, Allah tidak meredai kebanyakan daripada mereka, maka mayat mereka
bergelimpangan di gurun.

6 Semua ini menjadi contoh kepada kita supaya kita tidak ingin akan kejahatan
sepertimereka dahulu; 7dan supaya kita tidakmenyembah berhala seperti sebilangan
daripada mereka. Telah tersurat, ‘Umat itu mula makan minum dan menari untuk
menyembah berhala.’ 8 Janganlah kita berkelakuan cabul seperti sesetengah mereka.
Akibat perbuatan itu, dua puluh tiga ribu orang mati dalam sehari. 9 Janganlah kita
cubai Tuhan seperti yang dilakukan oleh sebilangan daripada mereka. Akibatnya
mereka mati dipagut ular berbisa. 10 Janganlah kita bersungut seperti sesetengah
mereka, sehingga nyawamereka dicabut Malaikat Maut.

11 Semua yang terjadi kepada mereka merupakan suatu iktibar, dan telah ditulis
untuk menjadi amaran kepada kita yang hidup pada akhir zaman. 12 Sesiapa yang
menyangka dirinya berdiri tegap, berhati-hatilah supaya tidak jatuh. 13 Setiap cubaan
yang kamu alami memang biasa dihadapi orang. Tetapi Allah setia menepati janji-
Nya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicubai melebihi kekuatanmu. Sewaktu
kamu dicubai, Allah akan memberimu jalan keluar supaya kamumendapat kekuatan
menanggungnya.

14Oleh itu, saudara-saudara yang kukasihi, jauhkanlah diri daripada penyembahan
berhala. 15 Aku berkata-kata kepadamu seperti kepada orang bijaksana. Fikirkanlah
masak-masak. 16 Bukankah cawan kesyukuran yang kita berkati itu menunjukkan
kita sama-sama mengambil bahagian dalam darah al-Masih? Bukankah roti yang kita
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pecah-pecahkan itu menunjukkan kita sama-sama mengambil bahagian dalam tubuh
al-Masih? 17 Walaupun kita ramai, kita semua merupakan satu tubuh, kerana kita
makan roti yang satu itu bersama-sama.

18 Perhatikan orang Yahudi: Bukankah mereka yang makan makanan yang
dipersembahkan di atas mazbah itu bersama-sama mengambil bahagian dalam
penyembahan? 19Adakah maksudku bahawa berhala, atau makanan yang dipersem-
bahkan kepada berhala, tidak bererti apa-apa? 20Tidak! Apa yang dipersembahkan di
atasmazbah berhala bukanlah persembahan kepada Allah tetapi kepada roh-roh iblis.
Aku tidak mahu kamu terlibat dengan roh-roh iblis. 21Kamu yang tidak dapat minum
daripada cawan Tuhan, minumpula daripada cawan roh iblis. Kamu yang tidak dapat
makan di meja Tuhan, makan pula di meja roh iblis. 22Bukankah kita yang membuat
Tuhan cemburu sekiranya kita berbuat demikian? Adakah kita lebih kuat daripada
Tuhan?

Kebebasan orang beriman
23 Kita dibenarkan berbuat segala sesuatu tetapi tidak semuanya berfaedah;

kita dibenarkan berbuat segala sesuatu tetapi tidak semuanya membina hidup.
24 Janganlah lakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri saja. Lakukanlah untuk
kepentingan orang lain juga.

25Kamubolehmakan apa saja yang dijual di pasar daging. Jangan tanyakan apa-apa,
supayahati nuranimu tidak terganggu; 26kerana ‘Bumi ini dan segalayangdidalamnya
milik Tuhan.’

27 Jika kamu diajak makan oleh seorang yang tidak beriman dan kamu menerima,
makanlah apa-apa yang dihidangkan. Usah tanyakan apa-apa, supaya hati nuran-
imu tidak terganggu. 28 Tetapi jika seseorang memberitahumu, ‘Makanan ini telah
dipersembahkan kepada berhala’, janganlah makan makanan itu, demi kebaikan
orang itu, dan demi hati nurani. 29Maksudku bukan hati nuranimu, tetapi hati nurani
orang itu. Mungkin ada yang bertanya, ‘Mengapa pula kebebasanku harus kubatasi
untuk hati nurani orang lain? 30 Jika aku telah mengucap syukur kepada Allah atas
makanan itu, mengapa orang harus mengecamku?’

31 Setiap yang kamu lakukan, baik makan mahupun minum, lakukanlah untuk
memuliakan Allah. 32 Jagalah tingkah lakumu, jangan sampai menyebabkan orang
lain berdosa, baik orang Yahudi, bukan Yahudi, mahupun jemaah Allah. 33 Ikutlah
teladanku. Dalam setiap yang kubuat, aku cuba menyukakan hati semua orang. Aku
tidak melebihkan kepentingan diriku. Aku mengutamakan kepentingan orang lain,
untukmenyelamatkanmereka.

11
Peraturan bagi jemaah

1Teladani aku, sebagaimana akumeneladani al-Masih.
2 Sekarang aku memujimu, saudara-saudaraku, kerana kamu mengingatiku dalam

semua hal danmemelihara segala ajaran yang telah kusampaikan kepadamu.
3 Tetapi aku mahu kamu tahu bahawa ketua setiap lelaki ialah al-Masih, ketua

wanita ialah lelaki dan ketua al-Masih ialah Allah. 4 Jika seorang lelaki berdoa atau
bernubuat dengan kepala bertudung, diamengaibkan kepalanya. 5Sebaliknya, jika se-
orang wanita berdoa atau bernubuat dengan kepala tidak bertudung, dia mengaibkan
kepalanya, samalah seperti diamembotakkan kepalanya. 6 Jika seseorangwanita tidak
bertudung kepala, baiklah rambutnya dicukur. Jika satu keaiban bagi wanita dicukur
atau dibotakkan kepalanya, hendaklah dia bertudung kepala. 7 Seorang lelaki tidak
patut menudung kepalanya, kerana dia mencerminkan dan memuliakan Allah; tetapi
wanita adalah kemuliaan lelaki. 8 Lelaki tidak berasal daripada wanita, tetapi wanita
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berasal daripada lelaki. 9 Begitu juga, lelaki tidak dicipta untuk wanita, tetapi wanita
dicipta untuk lelaki. 10Oleh itu, dan oleh sebab para malaikat, wanita harus memakai
satu lambang kewibawaan di atas kepalanya.

11Walaubagaimanapun, lelakidanwanita salingbergantung, dibawahkuasaTuhan.
12 Sebagaimana wanita berasal daripada lelaki, maka lelaki pula lahir melalui wanita;
segala-galanya daripada Allah. 13 Timbangkanlah sendiri. Wajarkah seorang wanita
berdoa kepada Allah dengan tidak bertudung kepala? 14 Tidakkah alam tabii sendiri
mengajar kamu bahawa jika seorang lelaki menyimpan rambut panjang, itu suatu
keaiban baginya? 15 Tetapi jika seorang wanita mempunyai rambut panjang, itu
suatu kemuliaan baginya; kerana rambut dikurniakan kepadanya sebagai penudung.
16Namun demikian, jika sesiapa kelihatan ingin membantah, maka jawablah bahawa
kita tidakmempunyai adat yang lain, begitu juga semua jemaah Allah.

Perjamuan Tuhan
17Dalam memberimu petunjuk-petunjuk berikut, aku tidak memujimu kerana apa-

bila kamu berhimpun, bukan kebaikan tetapi keburukan yang timbul. 18 Pertama
sekali, apabila kamu berhimpun sebagai satu jemaah, aku dengar kamu berkelompok-
kelompok, dan aku percaya sebahagian yang kudengar. 19 Sememangnya di kalan-
ganmu pasti terbentuk beberapa kelompok, sehingga mereka yang diperkenan Allah
menjadi nyata. 20 Apabila kamu berhimpun di suatu tempat, bukanlah Perjamuan
Tuhan yang kamu makan 21 kerana semua berebut hendak makan dahulu; sehingga
ada yang lapar dan ada pula yang mabuk. 22Apa! Tidakkah kamumempunyai rumah
untuk makan minum di dalamnya? Atau adakah kamu memandang hina jemaah
Allah dan hendak memperkecil orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah akan
kukatakan kepadamu? Akan kupujikah kamu dalam hal ini? Tentunya tidak!

23Aku telahmenerima daripada Junjungan apa yang telah kusampaikan kepadamu:
BahawapadamalamDia dikhianati, Junjungan Isa telahmengambil roti; 24dan selepas
mengucap syukur, Dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, ‘Ambil, dan
makanlah; ini tubuh-Ku yang diserahkan untukmu; lakukanlah ini sebagai peringatan
kepada-Ku.’ 25Demikian juga, Diamengambil cawanmakanmalam itu sambil berkata,
‘Cawan Perjanjian Baru dengan darah-Ku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan
ini sebagai peringatan kepada-Ku,’ 26Kerana setiap kali kamu makan roti dan minum
dari cawan dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Junjungan hingga
kedatangan-Nya.

27 Jika sesiapamakan roti atauminumdari cawan Tuhan ini secara yang tidakwajar,
dia akanmenanggung dosa terhadap tubuh dan darah Junjungan. 28Hendaklah setiap
orang memeriksa dirinya, dan kemudian makan roti itu dan minum dari cawan itu;
29 kerana jika seseorang memakannya dan meminumnya secara yang tidak wajar, dia
makan dan minum akan penghukuman kepada dirinya, kerana tidak mengenal dan
menghargai tubuh Tuhan. 30 Oleh sebab itu ada sebilangan besar yang lemah dan
yang sakit di kalanganmu, malah ada yang meninggal dunia. 31 Jika kita menghakimi
diri sendiri, tidaklah kita dihakimi. 32 Tetapi apabila kita dihakimi, kita dihukum oleh
Tuhan supaya kita insaf, agar kita tidak dibinasakan bersama-sama dunia.

33Oleh itu, saudara-saudaraku, apabila kamu berhimpun untuk makan, tunggulah
satu sama lain sebelum bermula. 34 Tetapi jika ada sesiapa yang lapar, makanlah
dahulu di rumah, supaya perhimpunanmu tidak mendatangkan hukuman. Hal-hal
lain akan kuatur ketika aku datang kelak.

12
Kurnia rohani
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1 Aku tidak mahu kamu jahil, saudara-saudaraku, tentang kurnia-kurnia rohani:
2Kamu tahu bahawa dulu, sebelum kamu menjadi umat Allah, kamu telah terpedaya
dalam pelbagai cara untukmenjadi pengikut berhala-berhala yang bisu. 3Oleh itu aku
menyatakan kepadamu, tiada siapapun yang bersuara di bawah pimpinan Roh Allah
akanberkata: ‘Isa terkutuk’; dan tiada siapapundapatmengakui, ‘Isa adalah Junjungan
Yang Esa,’ kecuali di bawah bimbingan Roh Suci.

4 Terdapat berbagai-bagai kurnia, tetapi semuanya berpunca daripada satu Roh.
5Ada berbagai-bagai pelayanan, tetapi hanya satu Tuhan. 6Ada berbagai-bagai kerja,
tetapi Allah Yang Esamengerjakan semuanya.

7 Tetapi Roh Suci memberi seseorang kurnia tertentu untuk kebaikan semua. 8Ada
yang diberi kurnia oleh Roh Suci untuk berbicara dengan penuh hikmat, dan ada
pula yang dikurniakan Roh Suci untuk berbicara tentang pengetahuan. 9 Ada juga
yang dikurniai dengan keteguhan iman, ada yang diberi kurnia kebolehan untuk
menyembuhkanorangsakitdaripadaRohyangsama. 10Kepadayang laindiberikurnia
untuk mengerjakan mukjizat, ada yang diberi kebolehan bernubuat dan menyam-
paikan perkhabaran daripadaAllah. Juga adamereka yang dikurniai kebolehanuntuk
membezakan di antara roh-roh. Ada juga mereka yang diberi kurnia untuk bertutur
dalam pelbagai lidah, dan ada pula yang diberi kurnia untukmentafsirkan lidah-lidah
itu. 11 Namun Roh yang satu dan sama mengerjakan semua ini, Roh Sucilah yang
mengagih-agihkan kurnia yang berlainanmenurut kehendak-Nya.

Banyak anggota tetapi satu tubuh
12 Sebagaimana tubuh yang satu mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota

itu merupakan satu tubuh, demikian juga al-Masih. 13Oleh satu Roh kita semua telah
diimadkan ke dalam satu tubuh – baik Yahudi atau Yunani, baik hamba atau orang
merdeka – dan semua telah disuruhminum ke dalam satu Roh yang sama.

14 Tubuh bukan hanya terdiri daripada satu anggota tetapi banyak anggota.
15 Kalaulah kaki berkata, ‘Oleh sebab aku bukan tangan, aku bukanlah sebahagian
tubuh,’ maka benarkah kaki itu bukan sebahagian tubuh? 16 Dan kalaulah telinga
berkata, ‘Oleh sebab aku bukan mata, aku bukanlah sebahagian tubuh,’ maka be-
narkah telinga itu bukan sebahagian tubuh? 17Andainya seluruh tubuh itu satu mata,
di manakah pendengaran? Sekiranya seluruh tubuh itu pendengaran, di manakah
pula penghiduan? 18 Tetapi Allah telah meletakkan setiap anggota di tubuh menurut
kehendak-Nya. 19Kalaulah semuanyahanya satu anggota, dimanakah tubuh? 20Tetapi
sekarang ada banyak anggota, namun kesemuanya dalam satu tubuh.

21Mata tidakbolehberkata kepada tangan, ‘Aku tidakmemerlukanmu,’; kepala tidak
boleh berkata kepada kaki, ‘Aku tidak memerlukanmu.’ 22 Malah, anggota-anggota
tubuh yang kelihatan lebih lemah itulah yang amat kita perlukan. 23Kepada anggota-
anggota yang kita anggap kurang terhormat, kita berikan lebih banyak penghormatan;
dan bahagian-bahagian tubuh kita yang tidak layak ditunjukkan mempunyai lebih
banyak kesopanan. 24 Sedangkan bahagian-bahagian yang layak ditunjukkan tidak
memerlukannya. Dalam mencipta tubuh, Allah telah memberikan lebih banyak
penghormatankepadabahagian yang kurangmemilikinya, 25supaya tidak adaperpec-
ahan dalam tubuh, tetapi semua anggota sama-sama prihatin antara satu sama lain.
26 Jika satu anggota menderita, semuanya turut menderita; sebaliknya jika satu diberi
penghormatan, semua turut bersukacita.

27Kamu adalah tubuh al-Masih, dan setiap daripadamu anggota tubuh itu. 28Allah
telah menentukan tempat masing-masing anggota jemaah: Pertama sebagai rasul-
rasul, keduanabi-nabi, ketiga guru-guru; seterusnyamereka yangdiamanahkanuntuk
melakukan pelbagai mukjizat, mereka yang diberi kurnia untuk menyembuhkan,
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untuk memberikan pertolongan, untuk memimpin dan untuk bertutur dalam aneka
lidah. 29Adakah semua menjadi rasul? Adakah semua menjadi guru? Adakah semua
melakukanmukjizat? 30Adakah semua diberi kurnia untukmenyembuhkan? Adakah
semua dapat bertutur dalam pelbagai lidah? Adakah semua diberi kurnia untuk
mentafsirkan bahasa-bahasa itu? 31Oleh itu, berusahalah kamu bersungguh-sungguh
untuk mendapat kurnia-kurnia yang lebih besar. Aku akan menunjukkan kepadamu
jalan yang lebih baik.

13
Kasih

1Kalaupun aku dapat bertutur dalam semua lidah manusia, malah bahasa malaikat
juga, tetapi tidak mempunyai kasih, maka aku tak ubah seperti gong tembaga atau
genta yang berbunyi. 2Kalaupun aku diberi kurnia untuk bernubuat, danmengetahui
semua rahsia serta ilmu,malahmemiliki kekuatan iman yang dapatmengalih gunung-
ganang, tetapi tidak mempunyai kasih, maka aku langsung tidak bererti. 3 Begitu
juga, kalaupun aku memberikan segala milikku untuk memberi makan kepada orang
miskin, atau menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih,
maka aku langsung tidak berguna.

4Kasih bersifat penyabar dan penyayang. Kasih tidak iri hati, tidak membanggakan
diri, dan tidak angkuh. 5 Kasih tidak berkelakuan biadab, tidak memburu kepentin-
gan sendiri, tidak cepat meradang, tidak memperhitungkan kesalahan orang lain.
6Kasih tidak gembira dengan kejahatan, tetapi gembira meraikan kebenaran. 7Kasih
tahan menderita segala-galanya, percaya akan segala-galanya, berharap akan segala-
galanya, terus-menerus menanggung segala-galanya.

8 Kasih tidak akan luput. Nubuat-nubuat akan berakhir, bahasa-bahasa akan
berhenti, dan ilmu pengetahuan akan lenyap 9 kerana pengetahuan dan nubuat kita
tidak sempurna. 10 Setelah yang sempurna datang, maka yang tidak sempurna
akan disingkirkan. 11 Pada zaman kanak-kanak, aku bercakap secara kanak-kanak,
mengerti secara kanak-kanak. Tetapi setelah aku dewasa, segala sifat kanak-kanak itu
kutinggalkan. 12Sekarangkita hanyamelihat samar-samarmelalui cermin, tetapi akan
tiba saatnya kita melihat dengan jelas berpandang muka. Demikianlah, sekarang aku
hanyamengetahui sebahagian, tetapi akan tibamasanya akumengetahui sepenuhnya,
sebagaimana aku diketahui.

13 Hanya tiga yang tinggal: iman, harapan dan kasih. Antara ketiga-tiga ini, yang
paling utama ialah kasih.

14
Kurnia bernubuat dan bertutur dalam lidah

1 Usahakanlah memperoleh kasih dan cubalah sungguh-sungguh untuk mendap-
atkan kurnia-kurnia rohani, terutamanya kurnia untuk bernubuat. 2 Apabila sese-
orang bertutur dalam lidah, dia bukanlah bercakap kepada sesama manusia tetapi
kepada Allah; dia bertutur tentang hal-hal rahsia dengan rohnya. 3Sebaliknya, apabila
seseorang bernubuat, dia bercakap kepada sesama manusia dengan kata-kata yang
membina, menasihati dan menghibur. 4 Orang yang bertutur dalam lidah membina
diri sendiri, manakala orang yang bernubuat membina jemaah. 5Aku suka jika kamu
bertutur dalam lidah, tetapi aku lebih suka jika kamu bernubuat; kerana orang yang
bernubuat lebihmembawamanfaatdaripadaorangyangbertuturdalam lidah, kecuali
jika dia mentafsirkan apa yang dituturkannya itu untukmembina jemaah.

6 Saudara-saudaraku, bermanfaatkah bagimu sekiranya aku datang bertutur
kepadamu dalam lidah? Tidakkah lebih bermanfaat jika aku bertutur dalam
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bahasa yang kamu fahami, baik dalam penyampaian wahyu, ilmu pengetahuan,
nubuat mahupun pengajaran? 7 Samalah dengan benda-benda tidak bernyawa yang
mengeluarkanbunyi; seperti sulingataukecapi, jikabunyinya tidak terang, bagaimana
orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan? 8 Sekiranya nafiri mengeluarkan
bunyi yang tidak menentu, siapa yang akan bersiap untuk berperang? 9Demikianlah
juga, jika kamu tidak bertutur dengan bahasa yang jelas, bagaimanakah orang dapat
mengetahui apa yang kamu katakan? Kamu seolah-olah bercakap kepada angin.
10 Bahasa dunia entah berapa banyaknya, tetapi tiada satu pun yang tidak bererti.
11 Namun, jika aku tidak mengetahui erti sesuatu bahasa, maka bagi orang yang
menggunakannya aku orang asing, dan bagiku orang yangmenggunakannya itu orang
asing. 12Begitu jugalah kamu. Dalamberusaha untukmendapat kurnia-kurnia rohani,
berusahalah untukmemperoleh yang utama, iaitu yang dapat membina jemaah.

13 Oleh itu, seseorang yang bertutur dalam lidah harus berdoa agar dia dapat
mentafsirkannya juga. 14 Kalaulah aku berdoa dalam lidah, maka hanya rohku yang
berdoa, sedangkan akalku tidak menghasilkan apa-apa. 15 Oleh itu, apa yang harus
kulakukan? Aku akan berdoa dengan rohku dan akalku juga. Aku akan menyanyi
dengan rohku dan akalku juga. 16 Sekiranya kamu mengucap syukur hanya dengan
rohmu, bagaimanaorangyang tidakmemahamidapatmengaminkanucap syukurmu?
Mereka tidak tahu apa yang kamu ucapkan! 17Oleh itu, walaupun ucap syukurmu itu
baik, orang lain tidak dapat dibina.

18 Aku mengucap syukur kepada Allah kerana aku dapat bertutur dalam lidah,
lebih daripada kamu semua. 19 Tetapi dalam perhimpunan jemaah, aku lebih suka
mengucapkan lima patah kata dari akalku daripada sepuluh ribu patah dalam lidah;
dengan demikian aku dapat menyampaikan pengajaran kepada orang lain.

20Saudara-saudaraku! Janganlahkamumenjadi kanak-kanakdalamakal fikiranmu.
Berhubungan hal kejahatan, memang kamu harus menjadi kanak-kanak, tetapi akal
fikiranmu hendaklahmatang. 21Dalam Kitab Taurat telah tersurat:

‘Dengan bahasa-bahasa asing
dan dari mulut orang asing

Aku akan bersuara kepada bangsa ini;
Namun demikian, mereka tidak akanmendengar-Ku,’

Tuhan berfirman.
22Oleh itu, bertutur dalam lidah adalah tanda, bukan bagi orang yang percaya, tetapi
bagi orang yang tidak percaya; manakala nubuat adalah tanda, bukan bagi orang yang
tidak percaya, tetapi bagi orang yang percaya. 23Sekiranya seluruh jemaahberhimpun
di suatu tempat dan semuanya bertutur dalam lidah, lantas masuk orang yang tidak
tahu atau orang yang tidak percaya, tidakkah mereka menyangka kamu semua gila?
24Tetapi jika semuanya bernubuat, lalumasuk seorang yang tidak tahu atau yang tidak
percaya, dia akan merasa diyakinkan dan dihakimi oleh segala yang didengarinya.
25 Dengan demikian, segala rahsia hatinya akan ternyata, lalu dia sujud menyembah
Allah serta mengakui bahawa Allah sesungguhnya ada bersamamu.

Peraturan dalam jemaah
26 Jadi bagaimana, saudara-saudaraku? Apabila kamu berhimpun, hendaklah

masing-masing menyampaikan mazmur, atau pengajaran, atau wahyu, atau sesuatu
dalam lidah, ataupun pentafsirannya. Tetapi hendaklah semuanya bertujuan untuk
membina jemaah. 27 Jika ada orang yang bertutur dalam lidah, biarlah dua atau tiga
orang saja, seorang lepas seorang, dan hendaklah ada orang yang mentafsirkannya.
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28Sekiranya tiada yang dapatmentafsirkannya, janganlah dituturkan di perhimpunan
itu. Tuturkanlah bagi diri sendiri dan kepada Allah.

29Bagi orangyangdiberi kurnia sebagai nabi, biarlahduaatau tigaorang sahaja yang
bernubuat, dan yang lainmenilainya. 30Tetapi sekiranya ternyata Allahmewahyukan
sesuatu melalui seorang lain yang turut hadir, hendaklah orang pertama itu berhenti
bernubuat. 31 Kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang, agar semua
mendapat pengajaran dan kekuatan. 32 Kurnia untuk bernubuat tertakluk kepada
nabi yang memilikinya, 33 kerana Allah tidak menghendaki kekeliruan, tetapi kese-
jahteraan. Sebagaimana dalam semua jemaah orang salih, 34wanita-wanita hendak-
lah berdiam diri dalam perhimpunan jemaah. Mereka tidak dibenarkan bercakap.
Hendaklah mereka menurut perintah, sebagaimana tersurat dalam Taurat. 35 Jika
mereka inginmempelajari sesuatu, hendaklahmerekabertanyakepada suamimereka
di rumah. Sungguh memalukan jika seorang wanita bersuara dalam perhimpunan
jemaah.

36Adakah firman Allah datang daripadamu? Atau adakah datangnya kepada kamu
sahaja? 37Sekiranya seseorangmenyangka dirinyamendapat kurnia untuk bernubuat
atau kurnia rohani yang lain, dia hendaklah mengakui bahawa yang kutuliskan
kepadamu ini adalah perintah Tuhan. 38 Tetapi jika sesiapa tidak tahu, biarlah dia
demikian.

39 Oleh itu, saudara-saudaraku, berusahalah untuk dapat bernubuat, dan jangan
larang orang bertutur dalam lidah. 40 Tetapi hendaklah segalanya dilakukan dengan
sopan dan teratur.

15
Kebangkitan al-Masih

1 Aku menyatakan kepadamu, saudara-saudaraku, tentang Injil yang telah kusam-
paikan kepadamu, telah kamu terima dan pegang hingga sekarang. 2 Melalui Injil
itu kamu diselamatkan, jika kamu tetap berpegang kepada Firman yang telah kusam-
paikan, dan imanmu bukan kosong semata-mata.

3 Aku telah menyampaikan kepadamu hal-hal utama, yang telah kuterima sendiri:
Bahawa al-Masih telah mati untuk menebus dosa kita, sebagaimana tersurat dalam
Kitab Suci; 4 bahawa Dia telah dikuburkan, dan telah dibangkitkan pada hari yang
ketiga, sebagaimana tersurat dalam Kitab Suci; 5 dan bahawa Dia telah memper-
lihatkan diri-Nya kepada Kefas, kemudian kepada kedua-dua belas pengikut-Nya.
6Selepas ituDiamemperlihatkandiri-Nyakepada saudara-saudarakita, lebihdaripada
lima ratus orang pada satu masa. Kebanyakan mereka masih hidup, dan ada yang
sudah meninggal dunia. 7 Seterusnya Dia memperlihatkan diri-Nya kepada Yakobus,
kemudian kepada semua rasul-Nya. 8 Akhir sekali Dia telah memperlihatkan diri-
Nya kepadaku, yang seperti bayi yang dilahirkan sebelum masa; 9 kerana akulah
yang paling rendah antara rasul-rasul, malah aku tidak layak disebut rasul, kerana
aku telah menganiaya jemaah Allah. 10 Tetapi dengan kasih kurnia Allah, aku telah
menjadi seperti diriku sekarang. Kasih kurnia-Nya yang telah dianugerahkan-Nya
kepadaku tidaklah sia-sia, kerana aku telah bekerja lebih keras daripada mereka
semua; sesungguhnya bukan aku yang melakukannya, tetapi kasih kurnia Allah yang
bersamaku. 11 Dengan demikian, baik aku mahupun mereka, begitulah yang kami
khabarkan, dan begitulah yang kamu percaya.

Kebangkitan orangmati
12 Setelah kami khabarkan kepadamu tentang al-Masih yang dibangkitkan daripada

kematian, mengapakah ada di kalanganmu yang berkata bahawa tiada kebangkitan
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selepas mati? 13 Jika tiada kebangkitan selepas mati, maka al-Masih juga tidak
dibangkitkan. 14 Jika al-Masih tidak dibangkitkan, maka sia-sialah perkhabaran kami
dan sia-sialah imanmu. 15 Kami juga ternyata sebagai saksi dusta kepada Allah,
kerana kami telah membuat kesaksian bahawa Allah telah membangkitkan al-Masih,
sedangkanAllah tidakmembangkitkan-Nya, kalaulah benar tiada kebangkitan selepas
mati; 16 kerana jika tiada kebangkitan selepas mati, maka al-Masih tidaklah dibangk-
itkan. 17 Dan jika al-Masih tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu; dan kamu masih
bergelumang dosa! 18Orang yangmati dalam iman kepada al-Masih juga tetap binasa.
19 Sekiranya dalam hidup ini sahaja kita mempunyai harapan dalam al-Masih, kitalah
yang palingmalang antaramanusia!

20 Tetapi al-Masih memang telah dibangkitkan daripada kematian. Dialah yang
pertama dari kalangan orang yang telah mati. 21 Oleh sebab satu orang, kematian
berlaku; dan oleh sebab satu orang juga, kebangkitan orang mati berlaku; 22 kerana
sebagaimana dalamAdam semuamanusiamati, demikian juga dalam al-Masih semua
manusia akan dihidupkan semula; 23 masing-masing mengikut aturannya: Pertama
al-Masih, kemudian mereka yang telah menjadi milik-Nya, pada saat kedatangan-
Nya kelak. 24 Selepas itu datanglah pengakhiran, ketika Dia menyerahkan kerajaan
kepadaAllah Bapa, ketika diamelenyapkan semua pemerintahan, semua kewibawaan
dan semua kekuasaan; 25 kerana Dia harus memerintah sehingga semua musuh telah
diletakkan-Nya di bawah kaki-Nya. 26 Musuh terakhir yang akan dilenyapkan ialah
Maut. 27 Semua perkara telah ditaklukkan oleh Allah di bawah kaki al-Masih. Jelaslah
bahawa Allah tidak turut ditaklukkan. 28Oleh itu setelah semua perkara ditaklukkan
kepada al-Masih, Dia sebagai Putera akan menaklukkan diri-Nya juga kepada Allah,
maka Allahmenjadi segala-galanya dalam semua perkara.

29Apakah akan dilakukan olehmereka yang telah diimadkan bagi pihak orangmati?
Sekiranya orang mati tidak dibangkitkan, mengapa orang diimadkan untuk orang
mati? 30 Begitu juga kami, mengapa sepanjang masa kami rela menghadapi bahaya?
31 Setiap hari aku menghadapi kematian. Aku mengakui ini, saudara-saudaraku,
demi kebanggaanku denganmu yang kumiliki dalam Isa al-Masih, Junjungan kita.
32 Jikamenurutpertimbanganmanusia, apa faedahnyabagikuberjuangsepertidengan
binatang buas di Efesus? Juga, sekiranya orangmati tidak dibangkitkan,

‘marilah kita makan danminum,
kerana esok kita mati.’

33 Jangankamubiarkandirimudisesatkanorang. ‘Kebiasaanyangbaikmusnahkerana
pergaulan yang buruk.’ 34 Insaflah sepenuhnya dan janganberbuat dosa lagi, kerana di
kalanganmu ada sebilangan yang tidakmengenal Allah. Aku berkata demikian supaya
kamu berasamalu.

Kebangkitan tubuh
35Mungkin ada yang menyoal, ‘Bagaimana caranya orang mati dibangkitkan? Den-

gan tubuh yang bagaimanakah mereka akan hidup?’ 36Hai orang yang tidak berakal,
sesuatu yang kamu semaikan tidak mungkin tumbuh jika tidak mati terlebih dahulu.
37 Tambahan pula, yang kamu semaikan bukanlah seluruh tubuh tanaman, tetapi
bijinya sahaja, contohnya biji gandum atau biji-bijiran lain. 38 Tetapi kemudian Allah
memberikan biji itu suatu tubuh, menurut kehendak-Nya. Setiap biji mempunyai
tubuhnya yang tersendiri. 39 Semua yang bernyawa tidak serupa. Rupa manusia
berbeza dengan rupa binatang, rupa burung berlainan dengan rupa ikan. 40 Ada
benda di langit dan ada benda di bumi. Kemuliaan benda di langit berbeza dengan
kemuliaan benda di bumi. 41 Kemuliaan matahari berbeza dengan kemuliaan bulan,
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dan berlainan pula dengan kemuliaan bintang-bintang; manakala kemuliaan bintang-
bintang berbeza antara satu sama lain.

42 Demikianlah dengan kebangkitan orang mati: Tubuh disemaikan dalam kebi-
nasaan, dan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan; 43 disemaikan dalam kehinaan,
dibangkitkan dalam kemuliaan; disemaikan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam
kekuatan; 44disemaikan dalam tubuh jasmani, dibangkitkan dalam tubuh rohani.
Jika ada tubuh jasmani, maka adalah juga tubuh rohani. 45 Sebagaimana telah

tersurat, ‘Adam, manusia yang pertama, menjadi makhluk yang hidup,’ manakala
Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. 46Yang pertama bukan rohani
tetapi jasmani, dan yang kemudian adalah yang rohani; 47 kerana manusia yang
pertama berasal daripada debu bumi, tetapi manusia yang kedua berasal daripada
syurga. 48 Seperti manusia yang berasal daripada debu bumi itu, begitulah semua
orangyangberasal daripadadebubumi. Dansepertimanusiadari syurga itu, begitulah
semua orang yang syurgawi. 49 Sebagaimana kita telah memakai rupa yang berasal
daripada debu bumi itu, kita akan memakai rupa manusia yang berasal daripada
syurga.

50 Saudara-saudaraku, aku ingin mengatakan kepadamu, daging dan darah tidak
akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah, dan sesuatu yang boleh binasa tidak
akan mendapat tempat dalam ketidakbinasaan. 51 Dengarlah, aku memberitahumu
suatu rahsia: Tidak semua kita akan mati, tetapi semua akan diubah 52 serta-merta,
dalam sekelip mata, ketika berbunyinya sangkakala yang terakhir. Pada saat itu orang
mati akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, dan kita yang masih hidup akan
diubah, 53 kerana yang boleh binasa ini mesti mengenakan bentuk yang tidak boleh
binasa, dan yang boleh mati ini mesti mengenakan bentuk yang tidak boleh mati.
54 Setelah ini berlaku, terbuktilah firman:
‘Maut telah ditelan dalam kemenangan.’

55 ‘Hai Maut, di manakah kemenanganmu?
Hai Maut, di manakah sengatmu?’

56 Sengat maut ialah dosa, manakala kuasa dosa ialah Taurat. 57 Tetapi syukurlah
kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan melalui Junjungan kita Isa al-
Masih.

58Oleh itu, saudara-saudara yang kukasihi, teguhkan pendirian, jangan berganjak,
danbersungguh-sungguhlahdalampengabdianmukepadaTuhan. Kamu tahubahawa
dalam Tuhan, jerih lelahmu tidak akan sia-sia.

16
Bantuan untuk jemaah di Baitulmaqdis

1 Sekarang aku menyentuh tentang pengumpulan bantuan bagi orang salih.
Lakukanlah sebagaimana yang telah kutentukan bagi semua jemaah di Galatia. 2Pada
hari pertama setiap minggu, setiap orang daripada kamu hendaklah mengasingkan
wang menurut kemampuan masing-masing dan menyimpannya. Janganlah setelah
aku datang baru kamumulamengumpulnya. 3Setelah aku tiba, aku akanmenghantar
sesiapa yang kamuanggap sesuai untukmembawapemberianmu itu bersama surat ke
Baitulmaqdis. 4 Sekiranya aku perlu pergi juga, mereka akan pergi bersamaku.

Permintaan Paulus
5Aku akan datang ke tempatmu selepasMakedonia kerana aku akan datangmelalui

Makedonia. 6Mungkin aku akan tinggal beberapa waktu denganmu, malah mungkin
sepanjangmusimdingin; kemudian kamubolehmenolongkumeneruskanperjalanan.
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7Kali ini aku tidak mahu singgah sahaja; aku berharap akan dapat tinggal agak lama
denganmu jika diizinkanTuhan. 8Namun, aku akan tetapberadadi Efesus sampai hari
Pentakosta, 9keranapintuuntukmelakukanpekerjaanbesar telah terbuka luas bagiku
walaupun ramai orang yangmenentang.

10 Jika Timotius datang ke tempatmu, jangan biarkan dia berasa takut tinggal di
kalanganmu, kerana dia juga melakukan pekerjaan untuk Tuhan, sama sepertiku.
11 Oleh itu jangan sesiapa memandang ringan kepadanya. Setiap orang hendaklah
menolongnya, supaya dia dapat meneruskan perjalanan dengan sejahtera dan datang
menemuiku, kerana aku dan beberapa orang saudara lainmenunggu kedatangannya.

12 Tentang saudara kita Apolos, aku telah mendesaknya mengunjungimu bersama
saudara-saudara yang lain, tetapi dia enggan pergi sekarang ini. Jika ada kesempatan,
dia akan datang juga.

13 Berhati-hatilah, berdiri teguh dalam iman, sentiasa berani dan gigih. 14 Lakukan
segala-galanya dalam kasih.

15 Saudara-saudaraku, ada satu permintaanku kepadamu. Kamu sedia maklum
bahawa Stefanus sekeluarga merupakan hasil pertama pelayananku di Akhaya,
dan mereka telah bertekad untuk mengabdikan diri kepada orang salih. 16 Aku
meminta supaya kamu tunduk kepada orang yang demikian, dan kepada semua
yang turut berusaha dengan kami. 17 Aku gembira bahawa Stefanas, Fortunatus
dan Akhaikus telah datang, kerana apa-apa kekuranganku telah dilengkapkan oleh
mereka. 18Mereka telah menyenangkan hatiku dan hatimu. Oleh itu, hargailah orang
yang demikian.

Salam
19 Jemaah-jemaah di Asia berkirim salam kepadamu. Akwila dan Priskila, serta

jemaah di rumah mereka, berkirim salam mesra kepadamu dalam Tuhan. 20 Semua
saudara seiman juga berkirim salam kepadamu. Bersalamanlah denganmesra.

21Aku jugamenyampaikan salam yang kutulis dengan tanganku sendiri – Paulus.
22 Jika ada yang tidak mengasihi Junjungan, terkutuklah dia. Ya Tuhan, datanglah

segera!
23Kasih kurnia Junjungan Isa al-Masihmenyertaimu.
24Kasihkumenyertai kamu semua dalam Isa al-Masih. Amin.
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2 Korintus
Pendahuluan

1 Daripada Paulus yang dengan kehendak Allah telah dilantik sebagai Rasul Isa al-
Masih, dan daripada saudara kita, Timotius,

Kepada jemaah di Korintus dan kepada semua orang salih yang tinggal di Akhaya:
2 Semoga Allah Bapa kita dan Junjungan Isa al-Masih menganugerahimu kasih kurnia
dan sejahtera

Allah sumber segala penghiburan
3 Segala puji bagi Allah, Bapa Junjungan kita Isa al-Masih, Bapa YangMaha Pemurah

dan Allah sumber segala penghiburan. 4Dia menghibur kami dalam pelbagai kesusa-
han, supaya kami pula dapat menghibur orang yang mengalami kesusahan dengan
penghiburan yang kita terima sendiri daripada Allah. 5 Sebagaimana banyaknya
penderitaan al-Masih yang telah kami alami, begitulah banyaknya penghiburan yang
kami terima daripada-Nya. 6 Jika kami menanggung kesusahan, itu adalah untuk
menghibur kamu dan untuk penyelamatanmu. Jika kami dihibur, itu akanmenghibur
kamu juga, supaya kamu tetap tabahmenanggung penderitaan yang telah kami alami
juga. 7 Kami tetap menaruh harapan tentang kamu, kerana kami tahu, jika kamu
mengalami penderitaan seperti yang kami alami, maka kamu juga akan menerima
penghiburan seperti yang kami terima.

8 Kami juga hendak memberitahumu, saudara-saudara, tentang kesusahan yang
telah menimpa kami di Asia Kecil. Beban kami sungguh berat, lebih daripada yang
terdaya kami tanggung, sehingga kami putus asa untuk terus hidup. 9 Kami merasa
bagaikan telah dijatuhi hukummati. Namun, itu telah berlaku supaya kami tidak lagi
berharap kepada diri sendiri tetapi kepada Allah yang menghidupkan semula orang
mati. 10Dialah yang telah melepaskan kami daripada bahaya yang amat dahsyat, dan
Dialah yang akan melepaskan kami. Kami menaruh harapan kepada-Nya, bahawa
Dia akan melepaskan kami. 11Kamu juga harus menolong kami dengan doa, sehingga
ramai orang bersyukur kepada Allah atas kurnia yang diberikan kepada kami kerana
doa ramai orang.

Perubahan rancangan Paulus
12 Inilah kebanggaan kami, dan hati nurani kami bersaksi demikian, iaitu dalam

kalangan semua orang, terutamanya di kalanganmu, kami hidup dalam kesucian dan
keikhlasan yang datang daripada Allah. Kami melakukan ini bukan dengan kebijak-
sanaan kami sebagai manusia, tetapi dengan kasih kurnia Allah. 13 Segala yang kami
tuliskan kepadamu dalam surat ini tidak mengandungi erti yang lain daripada yang
kamu baca dan fahami. 14 Aku berharap bahawa walaupun kamu baru memahami
sebahagian tentang diri kami, kamu akan memahami kami sepenuhnya nanti, dan
kamu akan berbangga dengan kami sebagaimana kami berbangga dengan kamu pada
hari kedatangan Junjungan kita Isa.

15Oleh sebab keyakinan itulahmaka aku pernah berniat ke tempatmu lebih dahulu,
supaya kamu mendapat berkat dua kali. 16Niatku dahulu ialah singgah di tempatmu
dalam perjalanan ke Makedonia, dan dari Makedonia datang ke tempatmu lagi untuk
meminta kamumenolongkumeneruskan perjalanan ke Yudea. 17 Jika akumerancang
begitu, adakah ini menunjukkan aku tidak berpendirian tetap? Atau adakah aku
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merancang seperti orang duniawi, demikian mudah berkata ‘ya’ dan ‘tidak’ pada saat
yang sama?

18Demi Allah YangMaha Setia, apa yang kami katakan kepadamu bukanlah ‘ya’ atau
‘tidak.’ 19 Ini kerana Isa al-Masih, Putera Allah yang telah disampaikan berita-Nya
kepadamu oleh aku, Silwanus dan Timotius, bukanlah ‘ya’ dan ‘tidak,’ tetapi pada-Nya
ada ‘ya’ semata-mata. 20 Isa adalah ‘ya’ bagi semua janji Allah. Oleh itulahmelalui-Nya
kitamenyebut ‘Amin’ demi kemuliaan Allah. 21Allah telahmenentukan kami bersama
kamu dalam al-Masih. Dia telah melantik kita, 22menandakan kita dengan materai-
Nya, danmengurniakan Roh-Nya untukmasuk ke hati kita sebagai jaminan.

23 Aku berseru kepada Allah untuk menjadi Saksi bagiku, bahawa sebabnya aku
belum juga ke Korintus ialah kerana kasihku kepadamu. 24Kami bukanlah berhasrat
memberikan perintah tentang apa yang harus kamu percayai; kamu sudah berdiri
teguh dalam keyakinanmu. Kamimahu bekerja bersama kamu demi kebahagiaanmu.

2
1 Aku telah membuat keputusan sendiri, bahawa aku tidak akan datang lagi ke

tempatmu dalam kesedihan; 2 kerana jika aku mendatangkan kesedihan kepadamu,
siapa lagi yang dapat memberikan kegembiraan kepadaku selain kamu yang telah
kusedihkan? 3Oleh itulah akumenuliskannya dalam suratku, supaya jangan nanti aku
bersedih kerana mereka yang sepatutnya memberikan kegembiraan kepadaku. Aku
percaya bahawa jika aku gembira, kamu akan turut gembira. 4Akumenulis kepadamu
dengan air mata bercucuran kerana hatiku sungguh sedih dan cemas. Aku bukanlah
berniat hendak menyedihkan kamu, tetapi aku mahu kamu tahu bahawa aku amat
mengasihimu.

Mengampuni orang bersalah
5 Jika seseorang telah mendatangkan kesedihan maka bukan aku yang ditimpa

kesedihan itu, tetapi kamu semua, atau sekurang-kurangnya – supaya aku tidak terlalu
keras – sebilangan daripadamu. 6Bagi orang itu, hukuman yang dijatuhkan oleh sebi-
langan besar sudah cukup. 7Oleh itu, baiklah kamumengampuni danmenghiburnya,
supaya dia tidak ditenggelami kesedihan. 8Dengan demikian, aku meminta kamume-
nunjukkan bahawa kamu benar-benar mengasihinya. 9Akumenuliskan hal ini untuk
mendapat bukti sama ada kamu mahu menurut petunjukku dalam semua perkara.
10 Siapa saja yang telah kamu ampuni, aku pun telah mengampuninya. Kesalahan
apapun yang kuampuni – jika memang ada yang harus kuampuni – kuampuni di
hadapan al-Masih untukmu 11 supaya Iblis tidak mendapat keuntungan, kerana kita
mengetahui tujuan-tujuannya.

Kebimbangan Paulus di Troas
12Apabilaakupergi keTroasuntukmenyebarkan Injil al-Masih, ternyataTuhan telah

membukakanpintu untukku. 13Namundemikian, hatiku tidak tenang juga kerana aku
tidak menjumpai saudaraku Titus. Oleh itulah aku meminta diri kepada mereka lalu
pergi ke Makedonia.

14 Tetapi syukur kepada Allah yang sentiasa memimpin kami ke arah kemenangan
dalam al-Masih, danmelalui kamimenyebarkan keharuman pengenalan-Nyamerata-
rata; 15 kerana kepada Allah kami adalah keharuman al-Masih di kalangan mereka
yang berada di jalan keselamatan dan mereka yang berada di jalan kebinasaan.
16 Bagi yang berada di jalan kebinasaan, kami seperti bau daripada maut yang
membawa maut, manakala bagi yang berada di jalan keselamatan, kami seperti bau
daripada hidup yang membawa hidup. Siapakah yang sanggup melaksanakan tugas
sedemikian? 17 Kami tidak seperti sebilangan besar orang yang mencari keuntungan
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daripada firman Allah; sebaliknya, kami berhati ikhlas. Sebagai utusan Allah, kami
berkata-kata atas nama al-Masih dengan penuh tanggungjawab di hadapan Allah.

3
1 Adakah kami memuji diri? Atau perlukah kami menunjukkan surat pujian

kepadamu atau yang datang daripadamu, seperti dilakukan oleh sebilangan orang?
2Kamulah surat pujiankami, yang tersurat di hati kami, danyangdapat diketahui serta
dibaca oleh semua orang. 3Kamu adalah surat kiriman al-Masih yang kami hantarkan.
Surat itu ditulis bukan dengan dakwat, tetapi dengan Roh Allah yang hidup; bukan di
loh batu tetapi di loh daging iaitu hati manusia.

4 Demikianlah keyakinan kami kepada Allah melalui al-Masih. 5 Kami tidak men-
ganggap kesanggupan kami bekerja datang daripada diri kami sendiri. Kesanggupan
itu datangdaripadaAllah. 6Dialah yang telahmenjadikankami sanggupmengabdi diri
kepada umat perjanjian baru yang tidak lagi berasaskan perintah-perintah tersurat
tetapi berasaskan Roh; kerana perintah-perintah tersurat itu membawa kematian
sedangkan Rohmembawa kehidupan.

Kemuliaan perjanjian baru
7 Jika perjanjian yang membawa kepada kematian, iaitu yang terukir di loh-loh

batu, diturunkan dari kemuliaan wajah Musa sehingga bangsa Israel tidak dapat
memandang wajahnya, walaupun ketika itu sinarnya sudah mulai malap; 8 maka
tentulah perjanjian yang datang daripada Roh lebih besar lagi kemuliaannya. 9 Jika
perjanjian yang membawa manusia kepada penghakiman begitu mulianya, maka
perjanjian yangmembawamanusia kepada kebenaran tentulah jauh lebih mulia lagi!
10Sesuatuyangdahuludipandangmulia tidakmulia lagi berbanding sesuatuyang jauh
lebihmulia. 11 Jika sesuatu yang sementara telah diturunkan dengan kemuliaan,maka
sesuatu yang kekal haruslah diturunkan dengan kemuliaan yang lebih besar.

12Oleh sebab kami menaruh harapan demikian, maka kami lebih berani, 13berbeza
dengan Musa yang menutup wajahnya dengan selubung supaya bangsa Israel tidak
dapat memandang kemuliaan yang beransur malap. 14 Fikiran mereka menjadi
tumpul, kerana hingga hari ini, apabila mereka membaca Kitab-kitab Suci yang men-
gandungi perjanjian lama, selubung itu masih tetap menghalang pandangan mereka.
Selubung tidak akan terbuka kecuali dalam al-Masih. 15Malah hingga sekarang, ketika
mereka membaca Kitab Suci yang disampaikan melalui Musa, selubung itu masih
menutupi hati mereka. 16 Apabila hati mereka kembali kepada Tuhan, selubung itu
akan disingkapkan. 17 Tuhan adalah Roh; dan di mana ada Roh Tuhan, di situlah ada
kebebasan. 18 Kita semua melihat kemuliaan Tuhan tercermin dengan wajah yang
tidakberselubung, dankitadiubahmenjadi serupadengan-Nyadalamkemuliaanyang
kian besar, oleh Roh Tuhan.

4
Harta rohani dalam bejana tanah

1 Dengan belas kasihan-Nya, Allah telah mengamanahkan pengabdian ini kepada
kami. Oleh itu kami tidak tawar hati. 2 Kami menolak semua perbuatan rahsia yang
memalukan. Kami juga tidak melakukan tipu daya atau menyalahertikan firman
Allah, tetapi denganmenyatakan kebenaran, kami mengizinkan semua orang menilai
kami dalam hati nurani mereka di hadapan Allah. 3 Namun, sekiranya Injil yang
kami sampaikan itu tetap terselubung juga, maka memanglah Injil itu terselubung
bagi mereka yang berada di jalan kebinasaan. 4 Fikiran orang yang tidak beriman itu
telah dibutakan oleh tuhan pujaan dunia, maka mereka tidak dapat melihat terang
cahaya Injil tentang kemuliaan al-Masih yang merupakan gambaran Allah. 5 Kami
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tidak menyebarkan berita tentang diri kami, tetapi tentang Isa al-Masih sebagai Jun-
jungan Yang Esa. Diri kami mengabdi kepadamu kerana Isa. 6Allah telah berfirman,
‘Hendaklah cahaya bersinar dari dalam gelap’. Allah juga yang telahmembuat cahaya
itu bersinar dalam hati kita, sehingga kita dapat mengenal kemuliaan Allah di wajah
Isa al-Masih.

7 Tetapi kami memiliki harta yang ada dalam bejana tanah liat supaya jelaslah
bahawa kuasa yang melebihi segala-galanya berasal daripada Allah, bukan daripada
diri sendiri. 8Dalamsegalahal kamidihimpit, tetapi tidakhancur. Kamibingung, tetapi
tidak putus asa. 9 Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan. Kami dijatuhkan, tetapi
tidak dimusnahkan. 10 Ke mana pun kami pergi, kami sentiasa membawa kematian
Isa dalam tubuh kami, supaya kehidupan-Nya nyata dalam tubuh kami. 11Kami yang
masih hidup ini sentiasa diserahkan ke tangan maut demi Isa, supaya kehidupan-
Nya nyata dalam tubuh kami yang fana. 12 Oleh itu, maut bekerja dalam diri kami,
sebaliknya hidup bekerja dalam dirimu.

13Namun, oleh sebabkamimempunyai roh iman seperti yang tersurat, ‘Akupercaya,
maka aku bersuara’, kami pun berkata, ‘Kami percaya, maka kami bersuara.’ 14Kami
tahu bahawa Dia yang telah membangkitkan Isa, Junjungan kita, akan membangk-
itkan kami juga bersama Isa, lalu menghadapkan kami bersama kamu kepada-Nya.
15Semuanya berlaku untukmu; denganmelimpahnya kasih kurnia kepada orang yang
kian ramai, melimpah pulalah ucap syukur bagi kemuliaan Allah.

16 Dengan demikian, kami tidak tawar hati. Walaupun manusia lahiriah kami
kian merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui setiap hari. 17 Kesusahan
yang ringan dan hanya sedetik ini membawa bagi kami kemuliaan yang kekal tanpa
bandingan. 18 Kami tidak mementingkan hal-hal yang kelihatan, tetapi hal-hal yang
tidakkelihatan; keranayangkelihatan itu cumasedetik,manakalayang tidakkelihatan
itu kekal.

5
Tempat tinggal di syurga

1 Kami tahu bahawa apabila khemah tempat kami tinggal di bumi ini roboh, Allah
telah menyediakan tempat kediaman bagi kami di syurga, yang tidak diperbuat oleh
tangan manusia, dan yang bersifat kekal. 2 Dalam khemah yang kita diami kini,
kita merintih dan merindui tempat tinggal kita di syurga, yang akan kita terima.
3 Setelah kita menerimanya, kita tidaklah akan tinggal terdedah. 4 Selagi kita masih
mendiami khemah yang sekarang, kita merintih kerana terbeban, kerana kita tidak
mahu terdedah; kita ingin dilindungi oleh yang kekal, ingin agar yang fana digantikan
dengan yang hidup. 5 Inilah yang telah disediakan Allah untuk kita; dan Dia telah
mengurniakan Roh-Nya kepada kita sebagai jaminan.

6Oleh itu kami sentiasa yakin. Kami tahu bahawa selagi kami mendiami tubuh ini,
kami masih jauh daripada Tuhan; 7 Kerana kami hidup dengan iman, bukan dengan
penglihatan. 8Kami sentiasa yakin. Sebenarnya kami lebih suka jika dipisahkan dari
tubuh ini dan tinggal bersamaTuhan. 9Dengan demikian, baik ketikamasihmendiami
tubuh ini mahupun ketika dipisahkan darinya, kami berusaha supaya tetap diredai-
Nya. 10 Kita semua akan dihadapkan ke pengadilan al-Masih, dan setiap orang akan
menerima balasan yang setimpal dengan perbuatannya, baik ataupun jahat.

Mengusahakan pendamaian
11 Kami tahu apa yang dimaksudkan dengan takut kepada Tuhan. Oleh itu kami

berusaha meyakinkan orang. Allah mengenal kami dengan jelas, dan aku berharap
dalam hati nuranimu kamu juga mengenal kami dengan jelas. 12 Kami bukanlah
cubamemuji diri lagi di hadapanmu, tetapi kamimemberimu alasan untuk berbangga
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dengan kami, supaya kamu dapat memberikan jawapan kepada mereka yang mem-
banggakan hal-hal lahiriah dan bukan hal-hal batiniah. 13 Sekiranya kami kelihatan
seperti orang yang kehilangan akal, itu adalah demi kepentingan Allah. Jika kami
kelihatan seperti orang yang berakal, itu adalah demi kepentinganmu. 14 Kasih al-
Masih menguasai hidup kami, dan kami yakin bahawa apabila seseorang telah mati
bagi semua orang, maka semua orang itu pun telah mati. 15Dia telah mati bagi semua
orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri tetapi untuk Dia
yang telahmati dan telah dibangkitkan bagi mereka.

16Oleh itu dari saat itu kami tidakmemandang orang berdasarkan keadaan lahiriah
semata-mata. Memang kami pernah memandang al-Masih secara lahiriah tetapi kini
tidak lagi. 17 Sesiapa yang ada dalam al-Masih adalah ciptaan baru. Hal-hal lama
telah lenyap dan segala-galanya baru. 18 Semuanya datang daripada Allah, yang telah
mendamaikan kita dengan diri-Nya melalui al-Masih, dan mengamanahkan kepada
kami tugas mulia untuk mengusahakan pendamaian itu. 19 Dalam al-Masih, Allah
telah mendamaikan isi dunia ini dengan diri-Nya dan tidak lagi memperhitungkan
kesalahan-kesalahan mereka. Berita pendamaian itu telah diamanahkannya kepada
kami. 20Kami adalah para duta al-Masih. Melalui kami, Allahmenyampaikan apa yang
dikehendaki-Nya. Oleh itu demi al-Masih, kami meminta kepadamu: Berdamailah
semula denganAllah! 21Allahmenjadikan al-Masih yang tidakmengenal dosamenjadi
penanggung dosa untuk kita, supaya dalam al-Masih kita menjadi benar di hadapan
Allah.

6
1Sebagai rakan-rakan sekerja, kamimeminta kepadamu, janganlah sia-siakan kasih

kurnia Allah yang telah kamu terima, 2kerana demikianlah firman-Nya,

‘Aku telahmendengar kata-katamu ketika
Aku berkenan

dan pada hari penyelamatan,
Aku telahmenolongmu.’

Sekaranglah waktunya Allah berkenan dan sekaranglah hari penyelamatan itu.

Penderitaan Paulus
3 Dalam hal apa jua, kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya pengab-

dian kami tidak dicela. 4 Sebaliknya, dalam semua hal, kami telah membuktikan
bahawa kami bersikap secara yang wajar bagi hamba-hamba Allah. Kami cukup
tabah menghadapi kesusahan, kesulitan dan kesempitan, 5 sebatan, pemenjaraan,
huru-hara, penat lelah, bercekang mata, dan keadaan lapar. 6 Kami hidup dalam
kesucian, pengetahuan, kesabaran, baik budi, dalam Roh Suci, dan dalam kasih sejati.
7Kami menyampaikan kebenaran, dan hidup dalam kuasa Allah. Kami bersenjatakan
kebenaran, di tangan kanan dan kiri. 8Kami dimuliakan dan dihina, dikeji dan dipuji.
Kami dipanggil penipu sedangkan kami benar. 9Kami dianggap tidak dikenali, padahal
terkenal. Kami disangka sudah hampir mati, tetapi ternyata masih hidup. Kami
dibelasah, namun tidak dibunuh. 10 Kami disedihkan, tetapi sentiasa gembira. Kami
miskin, namun ramai yang kami perkaya. Kami tidak memiliki apa-apa, tetapi kami
mempunyai segala-galanya.

11 Wahai orang Korintus! Kami telah bercakap terus-terang kepadamu, hati kami
terbuka luas. 12Kamu terbatas bukanlah oleh kami tetapi oleh perasaanmu sendiri.

Jangan berpasangan dengan orang yang tidak beriman.
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13Oleh itu akuberkata seperti kepada anak-anak, bukalah hatimu supaya antara kita
saling berterus-terang.

14 Janganlah berpasangan dengan orang yang tidak beriman. Pasangan begitu tidak
sepadan; kerana adakah persamaan antara yang baik dengan yang jahat? Dapatkah
terang bersatu dengan gelap? 15 Adakah muafakat antara al-Masih dengan Belial?
Adakah kesamaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman?
16Adakah hubungan antara rumah Allah dengan berhala-berhala? Kita adalah rumah
Allah Yang Hidup, seperti dalam firman-Nya, ‘Aku akan tinggal dalam mereka dan
berjalan di antara mereka. Aku akan menjadi Allah Tuhan mereka dan mereka akan
menjadi umat-Ku.’

17Oleh itu,

‘Keluarlah dari kalanganmereka,
dan asingkanlah dirimu daripadamereka,’ demikianlah firman Tuhan.

‘Jangan sentuh yang najis,
maka Aku akanmenerimamu’

18 ‘Aku akanmenjadi Bapamu,
dan kamu, anak-anak-Ku lelaki perempuan, ‘demikianlah
firman Tuhan YangMaha Kuasa.

7
1 Oleh sebab kita telah mendapat janji-janji itu, saudara-saudara yang kukasihi,

sucikanlah diri daripada segala yang menajiskan tubuh atau roh, dan sempurnakan
kesucian kita dengan rasa takut kepada Allah.

Sukacita Paulus
2 Berikanlah tempat bagi kami di hatimu. Kami tidak pernah berbuat salah kepada

sesiapa. Kami tidak pernah merosakkan iman atau memperalatkan sesiapa. 3 Aku
berkata demikian bukan untuk menyalahkan kamu, kerana tadi aku menyatakan
bahawa kamu telah mendapat tempat di hati kami, maka kita sehidup semati. 4 Aku
sangat mempercayaimu dan berbangga denganmu. Aku sangat terhibur, dan dalam
segala kesusahan kami, hatiku dipenuhi kegembiraan.

5 Setelah sampai di Makedonia, ternyata kami langsung tidak mengalami ketenan-
gan. Kami menanggung pelbagai kesusahan: persengketaan dari luar, dan ketakutan
dalam diri sendiri. 6 Tetapi Allah, yang menghibur orang yang putus asa, menghibur
kami dengankedatanganTitus. 7Bukankedatangannya sahaja yangmenghibur,malah
juga penghiburan yang didapatinya keranamu. Dia bercerita kepada kami tentang
kerinduanmu, penyesalanmu, dan kehebatan semangatmu menyokongku, yang lebih
menggembirakan lagi hatiku.

8Walaupunaku telahmenyedihkanmudengan surat yangkukirim, aku tidakmenye-
sal. Pada suatu ketika memang aku menyesal, kerana jelas sekali surat itu telah
menyedihkanmu, biarpun untuk beberapa detik. 9 Tetapi kini aku gembira, bukan
kerana kamu bersedih, tetapi kerana kesedihanmu itu membawa taubat. Ertinya,
memanglah kamu bersedih, tetapi hal itu selaras dengan kehendak Allah, maka kami
tidaklah merugikanmu. 10Kesedihan yang selaras dengan kehendak Allah membawa
taubat dan penyelamatan,maka tidak harus disesali. Sebaliknya, kesedihan dari dunia
ini membawamaut. 11Perhatikan bahawa kesedihanmu itu selaras dengan kehendak
Allah. Betapa hebatnya yang dicetuskan dalam dirimu: kesungguhan, keinginan
membersihkan diri daripada tuduhan, kemarahan, ketakutan, kerinduan, semangat,
dan usaha menegakkan keadilan. Dari segala segi kamu telah membuktikan dirimu
suci dalam hal ini. 12Kutulis surat itu kepadamu bukan untuk orang yang melakukan



2 Korintus 7:13 257 2 Korintus 8:19

kesalahan itu, dan bukan pula untuk orang yangmenjadi mangsa kesalahan itu, tetapi
supaya perhatian kami terhadapmu di hadapan Allah ternyata kepadamu. 13 Oleh
sebab itulah kami merasa terhibur. Tetapi selain itu, kami merasa lebih gembira lagi
melihat kegembiraan Titus, kerana kamu telahmenenteramkan hatinya.

14 Aku telah berbangga denganmu di hadapan Titus dan aku tidak malu berbuat
demikian. Sebagaimana dalam hal-hal lain kami bercakap benar kepadamu, kata-
kata bangga kami terhadapmu di hadapan Titus juga ternyata benar. 15 Kasihnya
kepadamu kian mendalam apabila dia mengingati ketaatanmu, dan betapa kamu
telah menyambutnya dengan takut dan gementar. 16 Aku gembira kerana aku dapat
mempercayaimu dalam segala hal.

8
Kemurahan hati

1 Kami ingin memberitahumu, saudara-saudaraku, tentang kasih kurnia Allah
kepada jemaah-jemaah di Makedonia. 2 Sungguhpun mereka banyak diuji dengan
kesusahan, namun kegembiraanmerekamelimpah. Walaupunmereka sangatmiskin,
mereka kaya dalam kemurahan hati. 3Aku dapat memberi kesaksian bahawa dengan
rela hati mereka telahmemberi setakat termampu,malah lebih daripada itu. 4Mereka
telahmemintabersungguh-sungguhkepadakamiagarmerekadiberi hak istimewaun-
tukmenyumbang kepada keperluan orang salih. 5Hal in benar-benar di luar jangkaan
kami. Merekamempersembahkandiri pertamakepadaTuhan, kemudiankepadakami
juga dengan kehendak Allah. 6 Oleh itu kami meminta bersungguh-sungguh kepada
Titus, yang telah memulakan usaha itu, supaya melanjutkan pekerjaan yang mulia itu
di kalanganmu. 7 Jadi, sebagaimana kamu kaya dalam segala hal dalam iman, kata-
kata, pengetahuan, pelbagai usaha, dan dalam kasihmu kepada kami hendaklah kamu
kaya juga dalam pekerjaan yangmulia itu.

8 Ini bukanlah satu perintah, tetapi aku menguji keikhlasan kasihmu berbanding
kesungguhanorang lain. 9Kamu tahu tentangkasihkurnia Junjungankita Isa al-Masih.
Dia kaya, tetapi kerana kamu Dia telah menjadikan diri-Nya miskin supaya melalui
kemiskinannya kamumenjadi kaya.

10Dalam hal ini, akumenasihatimu: Sudah sewajarnya kamumeneruskan apa yang
kamu mulakan setahun lalu. Pada masa itu, kamulah yang mula-mula berhasrat
memberi, dan kamulah yang mula-mula bertindak. 11 Sekarang, hendaklah kamu
menyempurnakannya. Dahulu kamu telah membuat keputusan memberi, maka
sekarang buktikanlah bahawa kamu bersedia melaksanakannya menurut kemam-
puanmu. 12 Jika seseorang sanggup memberi, Allah reda menerima pemberiannya
menurut apa yang dia ada, bukan apa yang dia tidak ada.

13Maksudku bukanlah supaya orang lain dimudahkanmanakala kamu disusahkan,
tetapi agar terdapat persamaan. 14Kini, kelebihanmu dapat menampung kekurangan
mereka. Satu hari nanti, kelebihan mereka dapat menampung kekuranganmu pula,
maka terdapatlah persamaan, 15 seperti telah tersurat, ‘Orang yang memperoleh
banyak tidak berlebihan, orang yangmemperoleh sedikit tidak kekurangan.’

Titus diutus ke Korintus
16 Segala puji dan syukur kepada Allah kerana telah meletakkan ke dalam hati Titus

keprihatinan yang sama terhadapmu. 17 Titus menerima permintaan kami, malah
dengan kehendaknya sendiri pergi mengunjungimu. 18 Kami mengutus seorang lagi
saudara kita bagi menyertai Titus: Seorang yang terpuji di kalangan semua jemaah
kerana pelayanannya dalam hal-hal Injil. 19Malah dia juga telah dipilih oleh semua je-
maah untuk menemani kami dalam perjalanan kami, yang bertujuan menyampaikan
pemberian itu, agar Tuhan dimuliakan dan kesediaanmu menolong menjadi nyata.
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20 Kami juga ingin mengelakkan daripada dicela berkaitan tindakan kami membawa
pemberian yang begitu besar. 21 Kami berusaha melakukan apa yang benar bukan
sahaja di sisi Allah tetapi juga di matamanusia.

22Oleh yang demikian, bersama Titus dan saudara kita itu, kami mengutus seorang
lagi saudara kita. Kami telah mengujinya beberapa kali dan mendapatinya amat
bersungguh-sungguh. Malah sekarang dia lebih bersungguh-sungguh lagi disebabkan
kepercayaan yang sangat besar kepadamu. 23 Titus adalah temanku dan rakan seker-
jaku untuk kepentinganmu. Saudara-saudara kita yang lain itu adalah utusan jemaah-
jemaah, dan kemuliaan al-Masih. 24 Oleh itu, tunjukkanlah kepada mereka dan di
hadapan semua jemaah bukti kasihmu serta kebanggaan kami terhadapmu.

9
1 Tentang pemberian bantuan kepada orang salih, aku tidak perlu menulis

kepadamu, 2 kerana aku tahu kesediaanmu. Malah aku berbangga tentangmu di
hadapan orangMakedonia dengan berkata bahawa Akhaya sudah siapmemberi sejak
tahun lalu; semangatmu telah banyak memberikan perangsang. 3 Aku mengutus
saudara-saudara kita itu supaya kebanggaan kami terhadapmu dalamhal ini tidak sia-
sia. Oleh itu, kamu hendaklah benar-benar siap sedia, seperti yang telah kukatakan
kepada mereka. 4Kalau ada orang Makedonia yang datang bersama aku dan mereka
mendapati kamu belum siap, maka kami (tentulah juga kamu!) akan berasa malu,
kerana kami begitu yakin. 5 Dengan demikian aku telah meminta saudara-saudara
kita pergi terlebih dahulu menemui kamu dan mengatur pemberian yang telah kamu
janjikan itu; biar pemberian itu terkumpul dari kemurahan hatimu, bukan kerana
terpaksa.

Menyemai banyak
6 Ingatlah firman ini: Orang yang menyemai sedikit akan menuai sedikit, dan orang

yang menyemai banyak akan menuai banyak. 7Masing-masing hendaklah memberi
setulus hati, jangan dengan rasa enggan atau terpaksa, kerana Allah meredai orang
yang memberi dengan gembira. 8 Allah berkuasa melimpahkan kasih kurnia-Nya
kepadamu, supaya kamu dapat memenuhi segala keperluanmu dan berlebihan pula
untuk amal kebajikan. 9 Sebagaimana tersurat,

‘Dia telahmenaburkan kurnia-Nya
merata-rata di kalangan orangmiskin,
Kebenaran-Nya kekal selama-lamanya.’

10 Allah telah menyediakan benih untuk disemai dan roti untuk dimakan. Semoga
Allah melipatgandakan benih yang telah kamu semai dan memperbanyak buah hasil
kebenaran, 11 serta memperkaya kamu dalam segala hal, sehingga kamu dapat terus-
menerus bermurah hati. Pemberianmu yang disampaikanmelalui kami akanmenim-
bulkan rasa syukur kepada Allah.

12Keranapekerjaanmulia yang sedangkita usahakan ini bukan sahaja akanmenam-
pung kekurangan orang salih, tetapi juga menyebabkan banyak orang mengucap
syukur kepada Allah. 13Melalui pekerjaanmulia ini, kamumembuktikan imanmudan
mereka memuliakan Allah kerana melihat kesetiaan pengakuanmu terhadap Injil al-
Masih serta kemurahan hati yang kamu tunjukkan dengan pemberian kepadamereka
dansemuaorang. 14Merekaberdoauntukmudan inginberdampingdenganmukerana
kasih kurnia Allah yangmelebihi segala-galanyamemenuhi dirimu. 15 Segala puji dan
syukur kepada Allah kerana kurnia-Nya yang tidak terperikan.
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10
Paulusmempertahankan diri

1 Sekarang aku, Paulus, yang gementar ketika berhadapan denganmu tetapi berani
ketika berjauhan, memohon sesuatu kepadamu atas sifat al-Masih yang lemah lembut
dan rendah hati. 2 Aku memohon kepadamu, apabila aku datang nanti, janganlah
sampai aku terpaksa menunjukkan keberanian di hadapanmu. Aku memang berniat
untukbertindakbegitu terhadapbeberapaorangyangmenyangkabahawakamihidup
seperti orangduniawi. 3Walaupunkamihidupdi dunia, kami tidaklahberjuang secara
duniawi. 4 Senjata-senjata kami bukanlah benda-benda duniawi tetapi kekuatan Ilahi
untuk meruntuhkan benteng-benteng, 5 mematahkan hujah-hujah dan segala yang
meninggikan diri menentang pengenalan Allah, menundukkan semua fikiran supaya
mematuhi al-Masih, 6 serta bersedia menghukum segala keingkaran terhadap Allah
apabila ketaatanmu disempurnakan.

7 Kamu hanya melihat sesuatu berdasarkan lahiriahnya. Jika seseorang yakin
dalam hatinya bahawa dia milik al-Masih, hendaklah dia memikirkan pula, bahawa
sebagaimana dia milik al-Masih, begitu jugalah kita ini milik al-Masih. 8Kalaupun aku
berbangga lebih sedikit tentang kewibawaan kami, yang diberikan oleh Tuhan kepada
kami untuk membangunkan dan bukan membinasakan kamu, aku tidak akan berasa
malu. 9 Ini kerana aku tidak mahu kamu menyangka bahawa aku hendak menakut-
nakutkanmu dengan surat-suratku. 10 Ada yang berkata, ‘Surat-suratnya bernas dan
tegas, tetapi apabila berhadapanmuka, dia kelihatandaif danpertuturannyapun tidak
memberikan kesan.’ 11 Orang yang berkata demikian haruslah menimbangkan hal
ini: Bahawa sebagaimana kata-kata kami dalam surat ketika berjauhan, begitulah juga
tindakan kami apabila berhadapan kelak.

12Kami tidakberanimenggolongkanataumembandingkandiri kamidenganmereka
yang memuji diri sendiri. Apabila mereka menilai diri sendiri dan membandingkan
diri sama sendiri, mereka tidaklah bertindak dengan bijaksana. 13 Sebaliknya, kami
tidak akan berbangga berlebih-lebihan, tetapi dalam batas-batas lingkungan yang
ditetapkanAllah untuk kami – lingkungan yang khususnyamerangkumkamu. 14Kami
tidaklah melampaui batas-batas yang ditetapkan Allah, seolah-olah kami belum sam-
pai ke tempatmu. Kamilah yang pertama datang membawa Injil al-Masih kepadamu.
15 Kami tidak berbangga di luar batas, iaitu tentang usaha orang lain; tetapi kami
berharap bahawa dengan bertambahnya imanmu, kamu akan memperluas lingkun-
gan kami. 16 Dengan demikian kami akan mengajarkan Injil di kawasan-kawasan
yang lebih jauh lagi daripada tempatmu, dan tidak berbangga dalam lingkungan kerja
orang lain. 17 ‘Tetapi seseorang yang bermegah, hendaklah bermegah di dalamTuhan.’
18Kerana yang dianggap mulia bukanlah orang yang memuji diri sendiri tetapi orang
yang dipuji oleh Tuhan.

11
Paulus tentang rasul-rasul palsu

1 Aku harap kamu akan bersabar dengan satu kebodohan kecilku. Sememangnya
kamu bersabar denganku. 2Aku cemburu terhadapmu dengan cemburu ilahi; kerana
aku telah menunangkan kamu dengan al-Masih dan ingin menyerahkanmu kepada-
Nya sebagai anak dara yang suci. 3 Tetapi aku takut kalau-kalau fikiranmu akan
dicemari sebagaimana Hawa telah diperdaya oleh ular dengan kepintarannya, se-
hingga kamu berpaling daripada kesetiaanmu yang murni kepada al-Masih. 4 Jika
seseorang datang mengajar tentang Isa yang lain daripada yang kami ajarkan; atau
kamumemperoleh rohyang laindaripadayang telahkamuperoleh, atau Injil yang lain
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daripada yang telah kamu terima;mungkin sekali kamubersabar sahaja terhadapnya.
5Aku rasa aku tidaklah kurang berbanding rasul-rasul yang unggul itu. 6 Sungguhpun
aku tidak terlatih dalam bertutur kata, namun aku tidaklah kekurangan dalam penge-
tahuan. Kami telah ternyata sepenuhnya kepadamu dalam segala hal.

7 Berdosakah aku merendahkan diriku supaya kamu ditinggikan, kerana aku men-
gajarkan Injil Allah kepadamu tanpa mengenakan bayaran? 8 Aku telah ‘merompak’
jemaah-jemaah lain dengan menerima ganjaran daripada mereka untuk melayan-
imu. 9 Apabila aku berada di kalanganmu, dalam keadaanku yang serba kurang,
aku tidak membebani sesiapapun di antaramu; kerana segala keperluanku dipenuhi
oleh saudara-saudara kita dari Makedonia. Dalam segala hal aku memastikan ba-
hawa aku tidak menjadi beban kepadamu; dan demikianlah akan terus kulakukan.
10 Sebagaimana kebenaran al-Masih tetap ada dalam diriku, tiada siapapun akan
menghalangku daripada berbangga dalam hal ini di wilayah Akhaya. 11 Mengapa?
Kerana aku tidak mengasihimu? Allah yang tahu! 12Tetapi aku akan terus melakukan
apa yang kulakukan sekarang, untuk menutup peluang bagi mereka yang mencari
peluang supaya dianggap sama dengan kami dalam hal-hal yangmereka banggakan.

13 Mereka adalah rasul palsu. Mereka berusaha dengan tipu daya dan menyamar
sebagai rasul al-Masih. 14 Ini tidaklah menghairankan, kerana Iblis sendiri menya-
mar sebagai malaikat cahaya. 15 Oleh itu bukanlah suatu hal yang menakjubkan
jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan yang benar. Akhirnya
mereka akanmenerima balasan setimpal dengan apa yangmereka kerjakan.

Paulus berbangga dengan penderitaan-Nya
16Sekali lagi akuberkata, janganlah sesiapamenyangka akubodoh. Tetapi sekiranya

aku disangka begitu, terimalah aku sebagai orang bodoh, agar aku dapat berbangga
sedikit. 17 Apa yang kukatakan ini bukanlah menurut al-Masih tetapi selaku orang
bodoh dalam keyakinan berbangga. 18Memandangkan ramai orang yang berbangga
secara lahiriah, maka aku akan berbangga juga; 19 kerana kamu begitu senang hati
bersabar denganorangbodoh, sedangkankamubijak. 20Kamubersabar denganorang
yang memperhamba kamu, yang menelanmu, yang memerangkapmu dengan tipu
helah, yang meninggikan dirinya, yang menampar mukamu. 21Dalam hal demikian,
dengan rasamalu akumengaku, kamimemang lemah.
Tetapi jika orang lain berani berbangga tentang sesuatu sebagai orang bodoh aku

berkata, aku juga berani. 22Adakah mereka berbangga kerana mereka orang Ibrani?
Aku juga begitu. Kerana mereka bangsa Israel? Aku juga begitu. Kerana mereka
keturunan Ibrahim? Aku juga begitu. 23 Kerana mereka para pelayan al-Masih?
Aku berkata sebagai orang bodoh: Aku lebih lagi! Aku lebih banyak bertungkus-
lumus, lebih kerap disebat, lebih sering dipenjarakan, selalu sahaja diancam maut.
24 Lima kali, sebanyak empat puluh kurang satu sebatan setiap kalinya, aku disebat
oleh orang Yahudi. 25 Tiga kali aku dipukul dengan tongkat, sekali direjam, tiga kali
ditimpa kejadian kapal karam, dan sehari semalam terkatung-katung di laut. 26Dalam
perjalanan, seringkali aku menghadapi bahaya; bahaya dari sungai, bahaya daripada
penyamun, bahaya daripada bangsaku sendiri orang Yahudi, bahaya daripada bangsa-
bangsa lain, bahaya di kota, bahaya di gurun, bahaya di laut, dan bahaya daripada
orang yang berpura-pura sebagai saudara seiman. 27 Aku sering keletihan bekerja
keras, kurang tidur, kelaparan dan kehausan. Kerapkali aku terpaksa mengikat perut,
menanggung kesejukan, kekurangan pakaian. 28 Di samping itu, setiap hari aku
dibebani rasa runsing dan prihatin terhadap semua jemaah. 29 Jika seseorang lemah,
tidakkah aku turut merasakan kelemahannya? Jika seseorang tersandung, masakan
hatiku tidak sengsara kerananya!
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30 Sekiranya aku hendak berbangga, aku akan berbangga tentang kelemahan-
kelemahanku. 31Allah, Bapa Junjungan Isa yang terpuji selama-lamanya, tahu bahawa
aku tidak berdusta. 32 Gabenor kota Damsyik, di bawah pemerintahan Raja Aretas,
menyuruh agar kota itu dijaga oleh tentera, untuk menangkapku. 33 Tetapi aku
diturunkan dalam sebuah bakul melalui sebuah jendela di tembok kota itu, lalu aku
terlepas dari tangannya.

12
Penglihatan Paulus

1 Tentu sekali tiada faedahnya aku berbangga. Aku akan menceritakan penglihatan
dan wahyu yang kudapati daripada Tuhan. 2Aku mengenal seorang dalam al-Masih.
Empat belas tahun lalu, orang itu dibawa ke langit yang ketiga (sama ada di dalam
tubuh atau di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yangmengetahuinya). 3Aku tahu orang
itu (sama ada di dalam tubuh atau di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang menge-
tahuinya) 4 dibawa ke Firdaus lalu mendengar kata-kata yang tidak terperikan, yang
tidak boleh dituturkan oleh manusia. 5 Aku berbangga dengan orang itu, tetapi aku
tidak akan berbangga dengan diriku, kecuali kelemahan-kelemahanku. 6 Walaupun
jikanya aku ingin berbangga, aku bukanlah bodoh, kerana aku menyatakan yang
benar. Tetapi aku tidak akanmelakukannya, supaya jangan ada orang yangmenilaiku
lebih tinggi daripada yang dilihatnya tentangku dan yang didengarnya daripadaku.

7 Supaya aku tidak terasa terlalu tinggi kerana begitu dilimpahi wahyu, aku telah
diberi duri dalam daging, utusan Iblis, untuk menyakitiku. 8 Sudah tiga kali aku
memohon kepada Tuhan supaya seksa ini disisihkan daripadaku. 9Tetapi firman-Nya,
‘Cukuplah kasih kurnia-Ku bagimu, kerana kekuatan-Ku menjadi sempurna dalam
kelemahan.’ Oleh itu aku paling rela berbangga tentang kelemahan-kelemahanku,
supaya kuasa al-Masih menaungiku. 10 Oleh itu, aku rela menanggung pelbagai
kelemahan, celaan, kesempitan, penganiayaan dan kesusahan untuk al-Masih; kerana
apabila aku lemah, ketika itulah aku kuat.

Prihatian Paulus terhadap jemaah di Korintus
11 Aku telah berbangga selaku orang bodoh. Kamu telah memaksaku berbuat

demikian. Sepatutnya kamu memberiku penghargaan; kerana aku tidak kurang
daripada rasul-rasul terunggul itu, walaupun aku orang yang tidak penting. 12 Tanda-
tanda kerasulanku telah ditunjukkan kepadamu dengan sepenuhnya, iaitu pelbagai
tanda ajaib dan mukjizat. 13Dari segi apakah kamu kurang daripada jemaah-jemaah
lain, kecuali aku tidakmembebanimu? Maafkan kesalahanku itu!

14Kini, bagi kali ketiga, akubersediamengunjungi kamu. Aku tidakakanmembebani
kamu, kerana aku menghendaki kamu, bukan hartamu. Tidaklah wajar anak-anak
mengumpulkan harta untuk ibu bapa. Ibu bapalah yang patut mengumpulkan harta
untuk anak-anak. 15 Aku rela berbelanja malah berhabis untukmu. Oleh itu jika
kasihku semakin kulimpahkan kepadamu, wajarkah aku semakin kurang dikasihi?
16Walau bagaimanapun, aku tidak membebanimu. Namun demikian, aku dikatakan
pandai memperdaya danmenawanmu dengan tipu helah! 17Pernahkah akumemper-
dayamumelalui orang yang telah kuutus kepadamu? 18Aku telahmeminta Titus pergi
mengunjungimu, bersama seorang lagi saudara kita. Adakah Titus memperdayamu?
Tidakkah kami hidup menurut roh yang sama? Tidakkah kami bertindak dengan
langkah-langkah yang sama?

19 Adakah kamu menyangka kami membela diri di hadapanmu? Kami bersuara
di hadapan Allah dalam al-Masih. Kami melakukan segala-galanya untuk men-
guatkanmu, saudara-saudara yang kukasihi. 20 Aku takut kalau-kalau ketika aku
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datang nanti, aku mendapatimu tidak seperti yang kuharapkan dan kamu menda-
patiku tidak seperti yang kamu harapkan. Janganlah hendaknya ketika itu aku
menemui pertengkaran, hasad dengki, kemarahan, sikap mementingkan diri, umpat-
mengumpat, desas-desus, keangkuhan, danhuru-hara. 21Akuharap, ketika akudatang
kelak, janganlah aku dipermalukan oleh Allah Tuhanku di hadapanmu dan bersedih
kerana ramai yang dahulu berbuat dosa tetap tidak bertaubat daripada kekejian,
pencabulan dan keliaran hawa nafsu dalam kehidupanmereka.

13
Peringatan terakhir

1 Kunjunganku kepadamu nanti adalah bagi kali yang ketiga. ‘Melalui dua atau
tiga orang saksi, setiap perkataan akan diteguhkan.’ 2 Dahulu, sewaktu aku tinggal
bersamamudalamkunjunganku yang kedua, aku telahmemperingatkanmereka yang
berbuat dosa itu serta orang lain. Sekarang, dari jauh aku menulis memperingatkan
mereka, bahawa apabila aku datang nanti aku tidak akanmenunjukkan belas kasihan
kepada mereka. 3 Kamu menuntut bukti bahawa al-Masih bersuara melaluiku. Al-
Masih tidaklah lemah menghadapimu; Dia bertindak dengan penuh kuasa dalam
dirimu. 4 Al-Masih disalib kerana kelemahan, tetapi Dia hidup kerana kuasa Allah.
Kami juga lemahdalamDia, namundengankuasaAllahakanhidupbersamaDiauntuk
melayanimu.

5 Ujilah keteguhan imanmu; periksalah dirimu sendiri. Tidakkah kamu tahu al-
Masih ada di dalam dirimu? Kecuali kamu gagal. 6 Kami yakin kamu tahu bahawa
kami bukanlah orang yang tidak tahan diuji. 7 Sekarang aku berdoa kepada Allah
semoga kamu tidakmelakukan kejahatan bukan kerana kami ingin kelihatan diperke-
nan sebagai rasul, tetapi supaya kamu melakukan perbuatan yang mulia, meskipun
kiranya kami kelihatan seolah-olah tidak layak menjadi rasul. 8 Kami tidak mungkin
melakukan sesuatu menentang apa yang benar. Setiap yang kami lakukan adalah
untuk menegakkan yang benar. 9 Kami senang hati apabila kami lemah sedangkan
kamu kuat. Kami juga mendoakan semoga kamu disempurnakan. 10 Oleh sebab
itulah aku menulis segala ini sebelum aku berada di hadapanmu. Dengan demikian,
apabila aku berhadapan denganmu kelak, tidaklah perlu aku berkeras terhadapmu
melalui kekuasaan yang telah diberi Tuhan kepadaku untuk mengajarmu, bukan
merosakkanmu.

11 Akhir kata, saudara-saudara seimanku, kuucapkan salam perpisahan dulu.
Berusahalah menjadi sempurna. Senangkan hati, bulatkan muafakat, hidup rukun
damai; maka Allah Pengurnia kasih dan kesejahteraan akan bersamamu.

12Bersalamlah denganmesra sebagai saudara-saudara seiman. 13Semua orang salih
di sini berkirim salam kepadamu.

14 Semoga kasih kurnia Junjungan Isa al-Masih, kasih Allah dan keakraban Roh Suci
menyertai kamu semua. Amin.
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Galatia
1Daripada Paulus, seorang rasul – bukan daripada manusia atau melalui manusia,

tetapi melalui Isa al-Masih dan Allah Bapa, yang telah membangkitkan-Nya daripada
kematian – 2dan daripada semua saudara yang bersamaku,

Kepada semua jemaah di Galatia:

3Kasih kurnia dan sejahtera kepadamu daripada Allah Bapa dan daripada Junjungan
Isa al-Masih 4 yang telah menyerahkan diri-Nya untuk menebus dosa kita agar Dia
melepaskan kita daripada zaman durjana ini, menurut kehendak Bapa kita Allah.
5Bagi-Nyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin.

Hanya satu Injil
6 Aku hairan bahawa kamu telah berpaling begitu cepat daripada Dia yang telah

memanggilmu dalam kasih kurnia al-Masih, kepada suatu injil lain – 7 yang bukannya
injil. Tetapi ada orang yang mengacau kamu dan hendak memesongkan Injil al-
Masih. 8Tetapi jikalaukamiataumalaikat dari syurga sekalipunkelakmengkhabarkan
kepadamu suatu injil yang lain daripada Injil yang telah kami khabarkan kepadamu,
maka terlaknatlah orang yang mengkhabarkan itu! 9 Sebagaimana aku sudah berkata
dulu, sekarang kukatakan lagi: Jika sesiapa mengkhabarkan injil kepadamu lain
daripada yang telah kamu terima, terlaknatlah orang itu!

10 Adakah aku hendak membuktikan diri kepada manusia atau kepada Allah?
Adakah aku berusahamendapatkan keredaanmanusia atau keredaan Allah? Jika aku
masih cubamendapatkan keredaanmanusia, aku bukanlah hamba al-Masih.

Bagaimana Paulusmenjadi rasul
11 Aku memberitahu kepadamu, saudara-saudara, Injil yang kuajarkan bukanlah

menurut manusia. 12 Aku tidak menerimanya daripada manusia, dan aku tidak pula
mempelajarinya; tetapi Injil itu datangmelalui wahyu daripada Isa al-Masih.

13 Kamu telah mendengar tentang kelakuanku dulu ketika dalam agama Yahudi,
betapa aku telah menganiaya jemaah Allah habis-habisan dan cuba membinasakan-
nya. 14 Aku jauh lebih maju dalam agama Yahudi daripada orang sebayaku di
kalangan bangsaku, kerana aku teramat kuat berpegang kepada segala adat nenek
moyangku. 15 Tetapi apabila Allah, yang telah mengasingkanku daripada rahim
ibuku dan memanggilku, melalui kasih kurnia-Nya 16 untuk menyatakan Putera-Nya
dalamku, berkenan agar akumengajar tentang-Nyadi kalanganbangsa lain, aku tidak-
lah bermesyuarat dengan sesama manusia. 17 Aku tidak juga pergi ke Baitulmaqdis
untukmenemui mereka yang telahmenjadi rasul terdahulu daripadaku, tetapi aku ke
tanah Arab, lalu pulang semula ke Damsyik.

18 Tiga tahun kemudian, aku ke Baitulmaqdis bertemu dengan Petrus lalu tinggal
dengannya lima belas hari. 19 Tetapi aku tidak melihat para rasul yang lain – kecuali
Yakobus, saudara Junjungan. 20 Sesungguhnya, di hadapan Allah, perkara-perkara
yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berbohong. 21 Selepas itu aku pergi
ke rantau Siria dan Kilikia. 22 Mukaku masih belum dikenali oleh jemaah di tanah
Yudea yang mempercayai al-Masih. 23Mereka hanya mendengar: ‘Orang yang dulu
menganiaya kita sekarang mengajarkan iman yang hendak dibinasakannya dulu.’
24Lalumerekamemuji Allah keranaku.
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2
Paulus diakui oleh para rasul

1 Kemudian, selepas empat belas tahun, aku naik lagi ke Baitulmaqdis dengan
Barnabas, serta membawa Titus bersama. 2 Aku pergi ke sana untuk mematuhi
wahyu yang diterima daripada Allah, dan membentangkan kepada mereka Injil yang
kukhabarkan di kalangan bangsa asing. Tetapi akumelakukan ini secara persendirian
kepada orang yang terkemuka, takut kalau-kalau pekerjaanku sia-sia, baik pada masa
itu mahupun sebelum itu. 3 Namun demikian, walaupun Titus yang bersamaku itu
seorang Yunani, dia pun tidak dipaksa bersunat. 4 Ini disebabkan beberapa orang yang
pura-puraberiman telahdibawamasuk. Merekamencuri-curimasukuntukmengintip
kebebasan yang kamimiliki dalam Isa al-Masih agarmereka dapatmemperhambakan
kami. 5 Namun, seketika pun kami tidak tunduk menyerah kepada mereka, supaya
kebenaran Injil tetap bersamamu.

6 Tetapi daripada orang yang kelihatan berwibawa – walau apapun mereka, sama
sahaja bagiku; Allah tidak bersikap pilih kasih kepada sesiapa –mereka tidak menam-
bah apa-apa kepada pengajaranku. 7 Sebaliknya, mereka sedar bahawa penyampaian
Injil kepada orang yang tidak bersunat telah diamanahkan kepadaku, sebagaimana
penyampaian Injil kepada orang yang bersunat telah diamanahkan kepada Petrus.
8KeranaDiayang telahbekerjadenganberkesandalamPetrusbagipengutusankepada
orang yang bersunat, telah bekerja dengan berkesan juga dalamku bagi pengutusan
kepada orang yang tidak bersunat. 9 Dan apabila Yakobus, Petrus dan Yahya, yang
dipandang sebagai asas yang kukuh, menyedari kasih kurnia yang telah diberikan
kepadaku, mereka berjabat tangan denganku dan Barnabas sebagai tanda persaha-
batan, supaya kami pergi kepada bangsa asing manakala mereka pergi kepada orang
yang bersunat. 10Mereka hanya meminta agar kami ingat akan orang miskin, sesuatu
yang sememangnya hendak kulakukan.

Paulus bertentangan dengan Petrus
11 Tetapi apabila Petrus datang ke Antiokhia, aku bersemuka dengannya dan mem-

bantah perbuatannya, kerana dia bersalah. 12 Sebelum beberapa orang datang dari-
pada Yakobus, Petrus makan bersama bangsa asing. Akan tetapi apabila mereka
datang, dia berundur dan mengasingkan diri, disebabkan takut akan orang yang
berpegang kepada persunatan. 13 Orang Yahudi yang lain turut bersikap munafik,
sehingga Barnabas pun tersesat kerana kemunafikan itu.

14 Aku lihat kelakuan mereka itu tidak menepati kebenaran Injil, lalu aku berkata
kepada Petrus di hadapan semuanya, ‘Jika kamu, orang Yahudi, hidup seperti orang
bangsa asing dan tidak seperti orang Yahudi, mengapakah kamu memaksa orang
bangsa asingmenurut adat orang Yahudi?

15 ‘Kita yang memang asal orang Yahudi, bukan “orang berdosa daripada bangsa
asing” 16mengetahui bahawa seseorang itu diperbenar bukanlah keranamengerjakan
hukum Taurat tetapi kerana beriman akan al-Masih. Oleh itu kita pun memper-
cayai al-Masih, supaya kita diperbenar kerana beriman akan al-Masih, bukan kerana
mengerjakan hukum Taurat. Tiada seorang pun manusia yang diperbenar kerana
mengerjakan hukum Taurat.

17 ‘Tetapi, ketika kita berusaha untuk diperbenar melalui al-Masih, ternyata kita
sendiri didapati berdosa, adakah ini bermakna al-Masihmengajar kita berdosa? Tidak
sekali-kali! 18 Kalaulah kubina semula apa yang pernah kuruntuhkan, nyatalah aku
seorang pelanggar hukum. 19Melalui hukum Taurat, aku telahmati kepada hukum itu
untuk hidup kepada Allah. 20 Aku telah disalib bersama al-Masih, bukanlah aku lagi
yang hidup, tetapi al-Masih yang hidup dalam aku. Dalam hidup jasadku sekarang aku
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hidupdengan imankepadaPuteraAllah, yangmengasihikudanmenyerahkandiri-Nya
untukku. 21Aku tidakmengetepikan kasih kurnia Allah, kerana jika kebenaran datang
daripada hukum Taurat, sia-sialah kematian al-Masih!’

3
Diperbenarmelalui iman

1Wahai orang Galatia yang tidak berakal! Siapakah yang telah menyihirkan kamu
sedangkan di hadapan matamu Isa al-Masih telah jelas ditunjukkan tersalib? 2Hanya
ini yang ingin kuketahui daripadamu: Adakah kamu menerima Roh Suci kerana
mengerjakan hukum Taurat, atau kerana percaya kepada Injil yang dikhabarkan? 3Di
manakah akalmu? Setelah bermula dengan Roh, sekarang kamu hendakmenyempur-
nakan diri dengan kekuatan jasmani? 4 Adakah segala yang kamu deritai itu sia-sia
sahaja – kalaulah sebenarnya sia-sia? 5Tuhan yangmengurniakanRoh-Nya kepadamu
dan mengerjakan mukjizat di kalanganmu, adakah Dia melakukannya kerana kamu
mengerjakan hukum Taurat, atau kerana kamu percaya Injil yang dikhabarkan?

6 Samalah sebagaimana Ibrahim: ‘Dia mempercayai Allah, dan hal itu diperhi-
tungkan baginya sebagai kebenaran.’ 7 Oleh itu ketahuilah, hanya mereka yang
beriman dianggap anak cucu Ibrahim. 8 Oleh sebab telah diketahui bahawa Allah
akan memperbenar bangsa asing melalui iman, Kitab Suci telah menyampaikan Injil
itu kepada Ibrahim terlebih dahulu: ‘Melalui engkau, semua bangsa akan diberkati.’
9 Dengan demikian, semua orang yang beriman diberkati bersama Ibrahim yang
beriman.

10 Setiap orang yang bergantung kepada usahanya sendiri mengerjakan hukum
Taurat adalah terlaknat, kerana sudah tersurat: ‘Terlaknatlahmereka yang tidak terus-
menerus melakukan segala yang tersurat dalam Hukum Kitab Taurat.’ 11 Jelaslah
bahawa tiada siapapun diperbenar di sisi Allah dengan mengerjakan hukum Tau-
rat, kerana, ‘Orang yang benar akan hidup dengan iman.’ 12 Hukum Taurat tidak
berdasarkan iman; tetapi, ‘Orang yang melakukan hal-hal ini akan hidup dengannya.’
13Al-Masih telahmenebus kita daripada laknat hukumTaurat itu denganmenanggung
laknat itu untuk kita, kerana telah tersurat: ‘Terlaknatlah setiap orang yang tergantung
pada kayu salib.’ 14 Dia menebus kita supaya berkat Ibrahim datang kepada bangsa
asingmelalui Isa al-Masih, dan kita menerima Roh yang dijanjikan itu melalui iman.

HukumTaurat atau perjanjian
15 Saudara-saudara, aku hendak menggunakan contoh daripada hidup sehari-hari.

Walaupun suatu perjanjian hanya antara manusia, namun setelah ditetapkan, tiada
siapa harus memansuhkannya atau menolak-tambah padanya, begitulah juga hal ini.
16 Janji Allah telah dibuat kepada Ibrahim dan benihnya. Kitab Suci tidak menyebut
‘dan kepada benih-benih,’ dengan erti ramai orang, tetapi ‘dan kepada Benihmu,’
yang bererti seorang sahaja, iaitu al-Masih. 17 Aku berkata bahawa hukum Taurat,
yang datang 430 tahun kemudian, tidak dapat memansuhkan perjanjian yang telah
ditetapkandahuluolehAllahataumenjadikan janji itu tidak sah lagi. 18 Jikawarisan itu
daripada hukum Taurat, itu bukanlah lagi berdasarkan janji; tetapi Allah dalam kasih
kurnia-Nya telahmemberikannya kepada Ibrahimmelalui janji.

19 Kalau begitu, apakah tujuan hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan kerana
pelanggaran manusia. Hukum itu berterusan sehingga datangnya Benih yang di-
janjikan itu, dan hukum itu diberikan melalui malaikat oleh seorang pengantara.
20Pengantara tidaklahmenjadi pengantara bagi satu pihak sahaja; tetapi Allah itu Esa.



Galatia 3:21 266 Galatia 4:18

21 Jadi, adakah hukum Taurat itu berselisih dengan janji-janji Allah? Tidak sekali-
kali! Kerana kalaulah ada hukum yang dapat memberikan kehidupan, tentulah kebe-
naran didapati melalui hukum itu. 22 Namun, Kitab Suci telah menentukan bahawa
semuanya terbelenggu oleh dosa, supaya apa yang dijanjikan melalui iman dalam Isa
al-Masih dapat diberikan kepadamereka yang percaya.

23 Sebelum datangnya iman, kita dikawal oleh hukum Taurat, dikurung sementara
menantikan iman yang akan dinyatakan kelak. 24Oleh itu, hukum Taurat adalah guru
kita, yang membawa kita kepada al-Masih untuk dibenarkan oleh iman. 25 Tetapi
selepas datangnya iman, kita tidak lagi di bawah pengawasan hukum Taurat.

Anak danwarismelalui al-Masih
26Kamu semua telahmenjadi anak Allahmelalui iman terhadap Isa al-Masih. 27Dan

semua di antara kamu yang telah diimadkan dalam al-Masih telah meliputi dirimu
dengan al-Masih. 28 Tiadalah lagi orang Yahudi atau orang Yunani, hamba atau orang
merdeka, lelaki atau perempuan, kamu semuamenjadi satu dalam Isa al-Masih. 29Dan
jika kamu milik al-Masih, kamu adalah benih Ibrahim, dan menjadi waris menurut
janji itu.

4
Tiada lagi perhambaan

1 Sekarang aku berkata bahawa waris, selagi dia masih kanak-kanak, tidak berbeza
daripada hamba, walaupun dia tuan kepada segala miliknya. 2 Dia di bawah
kawalan para penjaga dan pengurus sehingga masa yang ditetapkan oleh bapanya.
3 Demikianlah kita, ketika masih kanak-kanak, diperhamba menurut pelajaran per-
ingkat awal dunia. 4Tetapi apabila sampai waktunya, Allah telah menghantar Putera-
Nya, yang dilahirkan melalui seorang perempuan, di bawah hukum Taurat, 5 untuk
menebus mereka yang di bawah hukum itu, supaya kita mendapat hak sepenuh
sebagai anak. 6Dan kerana kamu anak-anak-Nya, Allah telahmenghantar Roh Putera-
Nya ke dalamhatimu, Roh yang berseru, ‘Abba, Bapa.’ 7Dengan demikian kamubukan
lagi hamba tetapi anak; dan sebagai anak, Allah telahmenjadikan kamuwaris-Nya.

Paulus bimbang tentang orang Galatia
8 Dulu, ketika kamu belum mengenal Allah, kamu telah memperhambakan diri

kepada dewa-dewa yang sebenarnya bukan tuhan. 9 Tetapi sekarang, setelah kamu
mengenal Allah – atau lebih tepat, dikenali Allah – mengapakah kamu berpaling
semula kepada ajaran peringkat awal yang lemah dan serba kurang itu, dan ingin
terbelenggu semula sebagai hamba kepadanya? 10 Kamu mematuhi hukum tentang
hari, bulan, musim dan tahun! 11 Aku bimbang tentangmu, takut kalau-kalau aku
berusaha untukmu dengan sia-sia.

12 Saudara-saudara, aku meminta supaya kamu menjadi sepertiku, kerana dulu
aku pun seperti kamu. Kamu tidak pernah menganiayaku. 13 Kamu tahu bahawa
kerana kedaifan jasmani, aku mula-mula mengajarkan Injil kepadamu. 14Dan kamu
tidak menghina atau menyingkirkan aku kerana cubaan jasmani yang kutanggung.
Sebaliknya kamu telah menyambutku seperti malaikat Allah, malah seperti Isa al-
Masih. 15 Betapakah berkat yang kamu nikmati ketika itu? Kerana aku bersaksi
bahawa, kalau boleh, kamu rela mencungkil matamu sendiri dan memberikannya
kepadaku. 16Adakah aku telahmenjadi seterumu kerana akumenyatakan yang benar
kepadamu?

17 Mereka bersungguh-sungguh menawan hatimu, tetapi bukan dengan niat yang
baik. Merekahendakmengasingkankamu, supayakamubersungguh-sungguhhendak
menawan hati mereka. 18 Memang elok bersungguh-sungguh dalam perkara yang
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baik, dan bukan hanya ketika aku ada bersamamu. 19 Hai anak-anak kecilku, aku
mengalami sengsara seperti hendak melahirkan kamu sekali lagi sehingga al-Masih
terbentuk dalamdirimu. 20Aku rindu hendak bersama kamu sekarang danmengubah
nada suaraku, kerana aku amat bimbang tentangmu!

Hagar dan Sarah
21 Katakan kepadaku, kamu yang ingin hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah

kamudengar kata-kata hukum itu? 22Tersurat bahawa Ibrahimmempunyai dua orang
anak lelaki, seorang dengan hamba perempuan dan seorang lagi dengan perempuan
merdeka. 23 Anak dengan hamba perempuan itu dilahirkan sebagaimana kebiasaan
manusia; tetapi anak dengan perempuanmerdeka itu dilahirkan kerana janji.

24 Ini adalah ibarat kerana dua perempuan itu mewakili dua perjanjian – satu dari-
pada Gunung Sinai yang melahirkan anak-anak perhambaan, iaitu Hagar, 25 kerana
Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab, melambangkan Baitulmaqdis yang ada
sekarang, dan berada dalam perhambaan bersama anak-anaknya. 26 Tetapi Baitul-
maqdis yang di atas adalah merdeka, dan ia ibu kepada kita semua. 27 Kerana telah
tersurat:

‘Bergembiralah, hai perempuanmandul,
kamu yang tidakmelahirkan anak;

bersorak-sorailah,
kamu yang tidak pernahmerasa sakit

melahirkan anak;
kerana perempuan yang sepi laramempunyai

lebih ramai anak
daripada yang bersuami.’

28 Saudara-saudaraku, kita seperti Ishak, iaitu anak perjanjian. 29Tetapi, sebagaimana
anak yang dilahirkan menurut jasad telah menganiaya anak yang dilahirkan menu-
rut Roh, begitulah yang berlaku sekarang. 30 Walau bagaimanapun, apakah yang
dikatakan dalam Kitab Suci? ‘Singkirkan hamba perempuan itu dengan anaknya,
kerana anak kepada hamba perempuan itu tidak akan menjadi waris bersama anak
kepada perempuan merdeka.’ 31 Dengan demikian, saudara-saudara, kita bukanlah
anak kepada hamba perempuan, tetapi kepada perempuan yangmerdeka.

5
Kemerdekaan dalam al-Masih

1Demi kemerdekaan al-Masih telah memerdekakan kita. Oleh itu berpegang teguh-
lah kepada kemerdekaan yang telah diberikan oleh al-Masih kepada kita, dan jangan
biarkan diri diperhambakan semula.

2 Dengarlah kata-kataku! Aku, Paulus, bersaksi kepadamu bahawa jika kamu
bersunat kelak, tiada berfaedahlah al-Masih kepadamu. 3Dan akubersaksi lagi kepada
setiap orang yang bersunat, bahawa dia berhutang dan mesti mengerjakan seluruh
hukum Taurat. 4Kamu yang berusaha untuk diperbenar melalui hukum Taurat telah
terpisah daripada al-Masih. Kamu telah terkeluar daripada kasih kurnia Allah. 5Kita,
melalui Roh, bersungguh-sungguhmenantikan harapanmendapat kebenaran dengan
iman. 6 Kerana dalam Isa al-Masih, baik bersunat mahupun tidak bersunat tidak
menghasilkan apa-apa, melainkan iman bekerja melalui kasih.

7 Dahulu perjalananmu baik. Siapakah yang telah menghalangmu sehingga kamu
tidak lagimenurut yangbenar? 8Pujukan ini bukannyadaripadaTuhanyangmemang-
gilmu. 9 ‘Sedikit ragi pun akan meragikan tepung segumpal.’ 10 Aku yakin padamu,
dalam Tuhan, bahawa fikiranmu tidak akan bercabang; tetapi orang yang mengacau
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fikiranmu itu akan menerima hukumannya, walau siapapun dia. 11 Saudara-saudara,
jika aku masih mengajar supaya orang bersunat, mengapakah aku masih dianiaya?
Kalau begitu, salib itu tidak lagimenjadi penghalang. 12 Ingin kuminta agar orang yang
mengacau fikiranmu itumengasingkan diri mereka sendiri!

13 Kerana kamu, saudara-saudara, telah dipanggil untuk mendapat kebebasan.
Cuma, janganlah gunakan kebebasan sebagai kesempatan memuaskan hawa nafsu;
tetapi berkhidmatlah untuk satu sama lain dengan kasih. 14 Kerana seluruh hukum
Taurat terlaksana dalam satu ayat: ‘Kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu
mengasihi dirimu sendiri.’ 15 Tetapi jika kamu gigit-menggigit dan makan-memakan
sesama sendiri, hati-hatilah, jangan sampai kamu salingmembinasakan.

Hidupmenurut Roh
16 Aku berkata, melangkahlah menurut Roh, maka kamu tidak akan memuaskan

hawa nafsu dunia. 17Kerana hawa nafsu dunia menentang Roh, dan Roh menentang
hawa nafsu dunia. Kedua-duanya berlawanan, supaya kamu tidak melakukan apa
yang hendak kamu lakukan. 18 Tetapi jika kamu dipimpin oleh Roh, kamu tidaklah di
bawah hukum Taurat.

19 Kelakuan hawa nafsu dunia adalah nyata: zina, kecemaran dan kelucahan;
20 menyembah berhala dan sihir; kebencian, perbalahan, hasad dengki, letusan ke-
marahan, cita-cita untuk kebesaran diri, perselisihan, berpuak-puak 21 dan iri hati;
kemabukan, berpesta keterlaluan, dan sebagainya. Tentang ini akuberkatakepadamu,
sebagaimana sudah kukatakan kepadamu dulu, bahawa orang yang mengamalkan
perkara-perkara demikian tidak akanmewarisi kerajaan Allah.

22 Sebaliknya, buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemura-
han, kebaikan, kesetiaan, 23 lemah lembut dan penguasaan diri. Tiada hukum yang
menentang segala ini. 24 Mereka yang menjadi milik al-Masih telah menyalib hawa
nafsudunia berserta keghairahandankeinginan. 25 Jika kita hidupdalamRoh,marilah
kita berbuat segalanya dalam Roh juga. 26 Janganlah kita menjadi bongkak, saling
menyakitkan hati, dan berdengki-dengkian sama sendiri.

6
Salingmembantu

1 Saudara-saudara, jika seseorang didapati melakukan sesuatu kesalahan, kamu
yang bersifat rohani pimpinlah dia ke jalan baik dengan lemah lembut, sambil men-
jaga dirimu, jangan sampai kamu turut tergoda. 2 Tanggung-menanggunglah beban
satu sama lain, dan dengan demikian laksanakan hukum al-Masih. 3 Jika seseorang
menyangka dirinya mempunyai kelebihan sedangkan dia sebenarnya tidak mempun-
yainya, maka dia menipu dirinya sendiri. 4 Setiap orang harus meneliti kerjanya
sendiri, supaya dia dapat bermegah atas apa yang ada pada dirinya sahaja, bukan
berbanding dengan apa yang ada pada orang lain. 5 Ini kerana setiap orang akan
menanggung bebannya sendiri.

6 Orang yang diajari firman hendaklah berkongsi segala yang baik dengan penga-
jarnya.

7 Janganlah tertipu: Allah tidak dapat dipermainkan, kerana apa yang disemai oleh
seseorang, itulah yang akan dituainya. 8Orang yangmenyemai bagi hawa nafsu dunia
akanmenuai kebinasaandaripadanya;manakala orangyangmenyemai bagi Rohakan
menuai hidup yang kekal. 9 Janganlah kita jemu berbuat baik, kerana padamusimnya
nanti kita akan menuai jika kita tidak berputus asa. 10Oleh itu, apabila ada peluang,
kita haruslah berbuat baik kepada semua orang, lebih-lebih lagi saudara-saudara kita
yang seiman.
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Bukan persunatan tetapi satu ciptaan baru
11 Lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku

sendiri!
12 Mereka yang ingin menunjukkan diri baik dalam hal dunia, merekalah yang

inginmemaksakamubersunat, semata-matauntukmengelakkandirimerekadianiaya
kerana salib al-Masih. 13 Orang yang bersunat itu pun tidak memegang hukum
Taurat, tetapimerekamahu kamudisunatkan supayamereka dapat bermegah dengan
keadaan jasmanimu. 14Tetapi aku sekali-kali tidakmahubermegahdenganapapunke-
cuali salib Junjungan kita Isa al-Masih yang melalui-Nya dunia telah disalib kepadaku
dan aku juga kepada dunia. 15 Ini kerana sama ada bersunat ataupun tidak tiada
ertinya; menjadi satu ciptaan baru, itulah yang penting. 16 Bagi mereka yang hidup
menuruthukumini, sejahteradanbelaskasihandiatasmereka, dandiatas IsraelAllah.

17Akhir kata, janganlah sesiapamenyusahkan aku, kerana pada tubuhku ada parut-
parut Isa.

18 Saudara-saudara, semoga kasih kurnia Junjungan kita Isa al-Masih menyertaimu.
Amin.



Efesus 1:1 270 Efesus 1:23

Efesus
1Daripada Paulus, rasul Isa al-Masih dengan kehendak Allah,

Kepada semua orang salih di Efesus, iaitu orang yang beriman kepada Isa al-Masih:
2Kasih kurnia dan sejahtera kepadamu daripada Bapa kita Allah dan daripada Junjun-
gan Isa al-Masih.

Berkat rohani dalam al-Masih
3Segala puji bagi Allah, Bapa Junjungankita Isa al-Masih, yang telahmemberkati kita

dengan segala berkat rohani di syurga dalam al-Masih. 4 Ini kerana Dia telah memilih
kita dalam al-Masih sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita suci dan tidak bercela di
hadapan-Nya. Dalam kasih, 5Dia telah menentukan kita dari mulanya untuk diangkat
sebagai anakoleh Isaal-Masihkepadadiri-Nya,menurutkeredaandankehendak-Nya –
6 supaya terpujilah kemuliaan kasih kurnia-Nya, yang dianugerahkan-Nya kepada kita
dalam Dia yang dikasihi-Nya. 7 Dalam-Nya kita mendapat penebusan melalui darah-
Nya, pengampunan dosa, menurut limpah kasih kurnia-Nya 8 yang dilimpahkan-Nya
kepada kita dengan segala kebijaksanaan dan pengertian. 9 Dia memberitahu kita
rahsia kehendak-Nya, menurut keredaan-Nya yang sudah ditentukan-Nya dalam al-
Masih, 10bahawa setelah sampai masa pelaksanaannya –Dia akanmenyatukan segala
sesuatu di bawah al-Masih sebagai kepala, baik yang di syurgamahupun yang di bumi.

11 Dalam-Nya juga kita telah mendapat warisan, kerana telah ditentukan dari
mulanya menurut maksud Allah yang melakukan segalanya seperti pertimbangan
kehendak-Nya, 12 bahawa kami yang mula-mula menaruh harapan pada al-Masih
akan mendatangkan puji bagi kemuliaan-Nya. 13 Kamu juga dalam al-Masih setelah
mendengar kata kebenaran, iaitu Injil tentang penyelamatanmu. Dan dalam-Nya,
setelahmempercayai-Nya, kamu telahdimaterai denganRohSuci yangdijanjikan-Nya,
14yangmenjadi jaminanbagiwarisan kita hinggapenebusanorang yangdimiliki Allah
– segala puji bagi kemuliaan-Nya.

Syukur dan doa
15Oleh itu aku juga, setelahmendengarbahawakamuberimankepada Junjungan Isa

danmengasihi semua orang yang salih, 16 tidak putus-putus bersyukur tentangmu dan
menyebutmu dalam doaku. 17Aku berdoa semoga Allah Tuhan Junjungan kita Isa al-
Masih, Bapa kemuliaan, memberimu roh kebijaksanaan danwahyu untukmengenali-
Nya. 18Semoga Allahmenerangkanmata hatimu untukmengetahui harapan daripada
panggilan-Nya, limpah kemuliaan warisan-Nya dalam orang yang salih, 19 dan betapa
besar kuasa-Nya bagi kita yang beriman. Demikianlah pelaksanaan kuasa-Nya yang
agung itu 20 dalam al-Masih apabila membangkitkan-Nya daripada kematian dan
mendudukkan-Nya di sebelah kanan-Nya di syurga. 21 Allah meletakkan al-Masih
jauh di atas segala penguasa dan kekuasaan, kuasa dan pemerintahan, dan setiap
nama yang dinamakan, bukan sahaja pada zaman ini tetapi juga pada zaman akan
datang. 22Allahmeletakkan segalanya di bawah kaki-Nya danmenjadikan-Nya kepala
semuahal ehwal jemaah, 23yangmerupakan tubuh-Nya, disempurnakanolehDiayang
menyempurnakan segala-galanya.

2
Dihidupkan dalam al-Masih
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1Kamu telah mati akibat kesalahan dan dosa 2 yang dahulu kamu lakukan menurut
jalan dunia, menurut raja segala kuasa di udara, roh yang sekarang bertindak dalam
diri anak-anak derhaka. 3 Kami semua juga pernah hidup sedemikian, memuaskan
hawa nafsu, menunaikan kehendak tubuh dan fikiran, dan secara tabii merupakan
anak-anak yang dimurkai, seperti yang lain juga. 4 Namun Allah, yang kaya dengan
belas kasihan, kerana kasih-Nya yang amat besar kepada kita, 5walaupun ketika kita
telah mati disebabkan kesalahan kita, telah menghidupkan kita bersama al-Masih –
kamu telah diselamatkan dengan kasih kurnia-Nya. 6Allah telah membangkitkan kita
bersama al-Masih, serta mendudukkan kita bersama-Nya di syurga, 7 supaya pada
zaman-zaman akan datang Allah dapat menunjukkan limpah kekayaan kasih kurnia-
Nya dalam keihsanan-Nya kepada kita dalam Isa al-Masih. 8Kamu telah diselamatkan
dengankasihkurnia-Nyamelalui iman – ini bukandaripadakamusendiri tetapi adalah
kurnia Allah – 9 bukan kerana usaha amalmu supaya tiada seorangpun yang dapat
bermegah. 10Kerana kita ini buatan-Nya, dicipta dalam Isa al-Masih untukmelakukan
perbuatan baik, yang telah disediakan terdahulu oleh Allah untuk kita lakukan.

Dipersatukan dalam al-Masih
11Oleh itu ingatlah bahawa dari segi tubuhmu kamu ini dahulu orang bangsa asing,

disebut ‘orang tidak bersunat’ oleh mereka yang disebut ‘orang bersunat’ (iaitu sunat
yang dibuat dengan tangan orang pada tubuh). 12Padamasa itu kamu tanpa al-Masih,
terasing daripada perhimpunan orang Israel dan daripada perjanjian Allah, tanpa
harapan dan tanpa Tuhan di dunia ini. 13 Tetapi sekarang dalam Isa al-Masih, kamu
yang dahulu jauh sudah dibawa dekat oleh darah al-Masih.

14 Kerana Dia sendiri adalah perdamaian kita, Dia menyatukan kedua-dua pihak
dan meruntuhkan dinding pemisah, iaitu perseteruan. 15Dia menghapuskan dengan
tubuh-Nya perseteruan itu, iaitu Taurat dengan hukum-hukum yang diperintahkan di
dalamnya, untukmencipta dalam diri-Nya seorang yang baru daripada dua, danmen-
gadakan perdamaian demikian, 16 serta untuk mendamaikan kedua-duanya dengan
Allah dalam satu tubuh melalui salib, dengan itu mematikan perseteruan itu. 17 Dan
Dia datangmembawa ajaran perdamaian kepada kamu yang jauh dan kepadamereka
yang dekat. 18 Kerana melalui-Nya kita, kedua-dua pihak, dapat menghampiri Allah
Bapa dengan satu Roh.

19 Oleh itu, sekarang, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi sesama
warganegara dengan orang yang salih dan ahli-ahli keluargaAllah, 20yang telah dibina
atas asas para rasul dan para nabi, dengan Isa al-Masih sendiri sebagai batu penjuru
utama. 21Dalam al-Masih seluruh bangunan itu disatukan lalu menjadi tempat ibadat
suci dalam Tuhan, 22 maka dalam-Nya kamu pun dibina bersama menjadi tempat
kediaman Allah dalam Roh.

3
Paulus penginjil kepada orang bukan bani Israel

1 Dengan demikian aku, Paulus, yang terpenjara kerana Isa al-Masih untuk kamu,
orang bukan bani Israel.

2Tentu kamu telahmendengar, bahawa aku diberi tugasmelaksanakan kasih kurnia
Allah untukmu. 3Melalui wahyu, Allah telah memberitahuku rahsia itu sebagaimana
sudah kutuliskan secara ringkas. 4 Apabila kamu membacanya kamu akan mengerti
pengetahuanku dalam rahsia al-Masih. 5 Pada zaman-zaman silam rahsia itu tidak
diberitahu kepada anak Adam, sebagaimana sekarang telah dinyatakan oleh Roh
kepada para rasul dan para nabi-Nya yang suci – 6 bahawa orang bukan bani Israel
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sama-sama menjadi waris, satu tubuh, dan sama-sama mendapat bahagian daripada
perjanjian Allah dalam al-Masihmelalui Injil.

7 Aku telah menjadi seorang hamba Injil dengan kasih kurnia Allah yang telah
diberikan-Nya kepadaku melalui pelaksanaan kuasa-Nya. 8 Kepadaku, yang lebih
rendah daripada orang salih yang paling rendah, kasih kurnia ini telah diberikan
supaya aku pergi mengajar orang bukan bani Israel tentang kekayaan al-Masih yang
tidak mungkin dapat dicari itu, 9 dan menjelaskan kepada semua orang pelaksanaan
rahsia itu, yang dari permulaan zaman telah terselindung dalam hati Allah yang
menjadikan segala-galanya. 10 Dengan demikian sekarang pelbagai kebijaksanaan
Allah diberitahu oleh jemaah kepada segala pemerintah dan kuasa di syurga. 11 Ini
adalah menurut maksud-Nya yang kekal yang telah ditunaikan-Nya dalam Isa al-
Masih, Junjungan kita; 12 yang dalam-Nya kita mendapat kebebasan dan keyakinan
menghampiri Allahmelalui iman. 13Oleh itu akumeminta kepadamu, janganlah tawar
hati akibat kesusahan yang kutanggung keranamu, ini adalah kemuliaanmu.

Doa Paulus untuk orang Efesus
14 Dengan sebab itulah aku bertelut kepada Bapa, 15 yang daripada-Nya seluruh

bangsa di syurga dan di bumi telah dinamakan. 16 Aku berdoa semoga Dia men-
gurniakan kepadamu, menurut limpah kemuliaan-Nya, kekuatan melalui Roh-Nya
dalam dirimu. 17 Semoga al-Masih mendiami hatimu melalui iman. Dan kamu,
setelahberakarumbidalamkasih, 18akanmengerti bersama semuaorang salihberapa
lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih al-Masih, 19 dan mengetahui
kasih ini yang tidak terjangkau oleh pengetahuan manusia – supaya kamu dipenuhi
dalam seluruh kepenuhan Allah.

20 Kepada Allah yang berkuasa melakukan segala-galanya dengan limpah kur-
nia melebihi permintaan dan sangkaan kita, menurut kuasa-Nya yang bertindak
dalam diri kita, 21 kepada-Nya kemuliaan dalam jemaah melalui Isa al-Masih zaman-
berzaman selama-lamanya! Amin.

4
Kesatuan dalam tubuh al-Masih

1 Oleh itu aku, yang terpenjara kerana Tuhan, merayu agar kamu, sebagai orang
yang telah dipanggil, hiduplah berpadanan dengan panggilan itu. 2 Kamu haruslah
selalu rendahhati dan lemah lembut; sabar, bertolak-ansur satu sama laindalamkasih,
3 dan berusaha memelihara perpaduan dalam Roh dengan ikatan sejahtera. 4 Kamu
hendaklah satu tubuh dan satu Roh – sebagaimana kamu telah dipanggil dengan satu
harapanpanggilan itu – 5satu Junjungan, satu iman, satupengimadan; 6satuAllah iaitu
Bapa sekalian, yang di atas sekalian, melalui sekalian, dan dalam kamu sekalian.

7 Tetapi masing-masing diberi kasih kurnia sekadar pemberian al-Masih. 8Oleh itu
firman-Nya:
‘Apabila Dia naik ke atas,

Dia menawan tawanan,
danmemberi pemberian
kepadamanusia.’

9 (Apakah maksud ‘Dia naik ke atas’? Tentulah ertinya bahawa sebelum itu Dia
telah turun ke bahagian terbawah di bumi. 10 Dia yang telah turun itu adalah juga
Dia yang naik jauh ke atas semua lapisan langit, untuk memenuhi segala-galanya.)
11 Dan Dialah yang memberi sesetengah orang menjadi rasul, nabi, penyebar Injil,
pembimbing jemaah dan pengajar, 12 untuk menyediakan orang yang salih bagi kerja
melayani, untuk meneguhkan tubuh al-Masih. 13 Dengan itu kita semua mencapai
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kesatuan dalam iman dan pengetahuan akan Putera Allah, agar menjadi dewasa, dan
memiliki pertumbuhan yang sesuai dengan kadar kesempurnaan al-Masih.

14Maka, kita tidaklah lagi berupa kanak-kanak, dipukul ombak dan ditiup ke sana ke
mari oleh setiap angin pengajaran orang, tipu daya manusia, dan putar belit muslihat
jahat. 15 Sebaliknya, kita sentiasa bercakap benar dalam kasih, dan bertumbuh dalam
segala hal ke arah Dia yang menjadi Kepala, iaitu al-Masih. 16Daripada-Nya, seluruh
tubuh yang dihubungkan dan dijalin erat oleh setiap sendi dalam kelengkapannya
manakala setiap bahagian menjalankan peranan masing-masing, bertumbuh untuk
meneguhkan dirinya dalam kasih.

Hidup sebagai anak cahaya
17 Oleh itu aku berkata demikian dan bersaksi demi Tuhan, janganlah lagi kamu

hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, menurut pemikiran yang sia-sia.
18Akibatnya, daya pengertian mereka dimalapkan, dan diri mereka tersisih daripada
kehidupan Allah, kerana kejahilan mereka, kerana kedegilan hati mereka. 19 Oleh
sebab sudah hilang perasaan, mereka telah menceburkan diri dalam kancah maksiat,
bergelumang dalam segala noda dengan rakus.

20 Tetapi bukan demikian yang kamu pelajari tentang al-Masih, 21 jika kamu
telah mendengar-Nya dan diajar oleh-Nya, sebagaimana kebenaran itu dalam Isa.
22Berkenaan kelakuanmu yang dahulu, kamumenyingkirkan dirimu yang lama, yang
dirosakkanolehhawanafsu tipudaya; 23dankamudibaharuidalamrohpemikiranmu;
24sertaberubahkepadadiri baruyangdiciptamenurut teladanAllahdalamkebenaran
dan kesucian sejati.

25Oleh itu, janganlah lagiberdusta. Hendaklahsetiaporangdaripadakamubercakap
benar sesama manusia kerana kita adalah sesama anggota. 26 ‘Apabila kamu marah,
janganlah sampai melakukan dosa.’ Jangan kekalkan kemarahanmu hingga matahari
terbenam, 27 dan jangan beri tempat kepada iblis. 28Orang yang mencuri hendaklah
berhenti mencuri dan mula bekerja, membuat sesuatu yang baik dengan tangannya,
supaya dapat memberi kepada orang yang kekurangan.

29 Janganlah biarkan kata-kata yang kesat keluar dari mulutmu, tetapi lafazkanlah
teguran yang membina, mengikut keperluannya, supaya membawa berkat kepada
yang mendengar. 30 Dan janganlah kamu menyedihkan Roh Suci Allah yang telah
mematerai kamu bagi hari penebusan. 31 Singkirkanlah segala kepahitan, keberangan
dan kemarahan, pergaduhan dan umpatan, bersama segala niat jahat. 32Dan berbelas
kasihlah satu sama lain, bersikap baik, saling memaafkan, sebagaimana Allah telah
mengampunimu dalam al-Masih.

5
1Oleh itu ikutlah teladan Allah seperti anak-anak yang dikasihi. 2Hiduplah dalam

kasih, sebagaimana al-Masih mengasihi kita dan menyerahkan diri-Nya untuk kita
sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.

3 Tetapi perzinaan dan segala kecemaran atau tamak haloba, jangan disebut pun
di kalanganmu, kerana demikianlah sepatutnya bagi orang salih. 4 Jauhi kekotoran,
percakapan tidak berakal dan lawak jenaka lucah, kerana segala ini tidak wajar,
sebaliknya eloklah kamu mengucapkan kata-kata kesyukuran. 5 Kerana kamu tahu
bahawa orang yang berzina, melakukan kecemaran, atau tamak haloba – yang sama
denganpenyembahberhala tidak akanmewarisi kerajaanal-MasihdanAllah. 6 Jangan
tertipu dengan kata-kata kosong, kerana itulah sebabnya kemurkaan Allah menimpa
anak-anak derhaka. 7Oleh itu, janganlah kamu sepakat denganmereka.

8 Kerana dahulu kamu gelap tetapi sekarang sudah menjadi cahaya dalam Tuhan
kita. Hiduplah sebagai anak-anak cahaya 9 (kerana yang dihasilkan oleh cahaya
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terdapat dalam segala yang baik, wajar dan benar), 10maka kajilah apa yang diredai
oleh Tuhan. 11 Jangan bersubahat dengan perbuatan gelap yang tidak berfaedah,
sebaliknya dedahkan perbuatan itu. 12 Ini kerana perkara-perkara yang dilakukan
oleh mereka secara rahsia itu, jika disebut pun adalah memalukan. 13 Tetapi segala
yang didedahkan itu dinyatakan oleh cahaya, kerana yangmenyatakan adalah cahaya.
14Oleh itu firman Tuhan:

‘Bangunlah, hai kamu yang tidur,
bangkit daripada kematian,

dan al-Masih akanmemberimu cahaya.’
15 Hiduplah dengan hati-hati – bukan seperti orang tidak arif tetapi sebagai orang
bijaksana, 16 dan pergunakan setiap peluang dengan sebaiknya kerana ini zaman
durjana. 17 Dengan demikian janganlah bodoh, tetapi mengertilah kehendak Tuhan.
18Dan janganlahmabuk anggur, yang berupamaksiat. Sebaliknya, penuhi diri dengan
Roh. 19 Berkata-katalah sesama sendiri dengan mazmur, lagu pujian serta nyanyian
rohani, menyanyi dan berlagu untuk Tuhan dalam hatimu. 20 Sentiasalah bersyukur
atas segala-galanya kepada Allah Bapa dengan nama Junjungan kita Isa al-Masih.

21Tunduklah kepada satu sama lain dengan takut akan Tuhan.
Suami dan isteri

22 Isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23Kerana suami adalah
kepala kepada isteri sebagaimana al-Masih kepala jemaah dan Penyelamat tubuh
itu. 24 Oleh itu, sebagaimana jemaah tunduk kepada al-Masih, begitulah juga isteri
terhadap suaminya dalam segala hal.

25 Suami, kasihilah isterimu, sebagaimana al-Masih mengasihi jemaah dan meny-
erahkan diri-Nya untuk jemaah. 26 Dengan demikian Dia dapat menyucikan dan
membersihkan jemaah dengan air melalui firman, 27 dan menghadapkannya kepada
diri-Nya sebagai jemaah yang mulia, tanpa cela atau kerut, tetapi suci dan sempurna.
28 Demikian juga, suami harus mengasihi isterinya seperti tubuhnya, lelaki yang
mengasihi isterinya itumengasihi dirinya sendiri. 29Tiada siapapunpernahmembenci
tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan menyayanginya, seperti dilakukan oleh al-
Masih kepada jemaah – 30 kerana kita adalah anggota tubuh-Nya. 31 ‘Oleh sebab itu
seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan isterinya, lalu mereka
berdua menjadi satu.’ 32 Ini adalah suatu rahsia besar – tetapi aku bercakap tentang
al-Masih dan jemaah. 33Walau bagaimanapun, setiap orang daripada kamu hendak-
lah mengasihi isterinya seperti dirinya sendiri, dan isteri hendaklah menghormati
suaminya.

6
Anak dan ibu bapa

1 Anak-anak, turutlah perintah ibu bapamu dalam Tuhan, kerana ini adalah wajar.
2 ‘Hormatilah ibu bapamu’ – iaitu perintah pertama yang disertai dengan janji –
3 ‘supaya kamumendapat kebaikan dan umurmu panjang di bumi ini.’

4Kamu, bapa, janganlah sakitkan hati anak-anak; tetapi peliharalah mereka dalam
didikan dan nasihat Tuhan.

Hamba dan tuan
5 Hamba sahaya, taatlah kepada tuanmu di dunia ini, dengan takut dan hormat,

denganhati yang ikhlas, seperti kepadaal-Masih. 6 Janganlah lakukan secarabermuka-
muka, sekadar menyukakan hati orang, tetapi sebagai hamba al-Masih, melakukan
kehendak Allah setulus hati. 7 Bekerjalah dengan niat bersih, seperti untuk Tuhan,
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bukan untuk manusia. 8Ketahuilah bahawa apa sahaja kebaikan yang dilakukan oleh
seseorang akan dibalas sewajarnya oleh Tuhan, baik hambamahupun orangmerdeka.

9 Kamu, tuan kepada hamba, hendaklah juga berbuat baik kepada mereka, dan
jangan lagi mengugut mereka, kerana kamu tahu bahawa Tuan mereka dan Tuanmu
sendiri ada di syurga, dan Diamemandang semuanya sama rata.

Senjata Allah
10 Akhir kata, saudara-saudaraku, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan dalam

kekuatan kuasa-Nya. 11Pakailah selengkap senjataAllah, supaya kamudapat bertahan
terhadap tipu daya iblis. 12 Ini kerana kita berlawan bukan dengan manusia tetapi
dengan para penghulu dunia daripada kegelapan zaman ini, para pemerintah dan
penguasanya, dan tentera roh iblis di langit. 13 Oleh itu pakailah selengkap senjata
Allah, supaya kamu dapat bertahan pada masa yang penuh kejahatan, dan berdiri
tegap setelah kamu melakukan segalanya. 14 Dengan demikian, berdirilah dengan
tegap setelah mengikat pinggangmu dengan kebenaran, memakai keadilan sebagai
perisai dada, 15menyarungkan ke kakimu persediaanmenyebarkan Injil perdamaian.
16 Paling utama, memakai perisai iman, untuk memadamkan segala anak panah
berapi si durjana, 17dan ketopong penyelamatan serta pedang Roh, iaitu firman Allah.
18 Sambil itu, pohonlah sentiasa dengan segala doa dan rayuan dalam Roh, serta
berjaga-jagadengan segalaketekunandanpermohonanuntuk semuaorangyang salih.

19 Berdoalah juga untukku, supaya aku dikurniai daya pengucapan dan aku mem-
buka mulut dengan berani untuk memberitahu rahsia Injil, 20 sedangkan aku adalah
utusan yang terpenjara, supaya dengannya aku dapat bertutur dengan berani, seba-
gaimana sepatutnya aku bertutur.

Salam penutup
21Tetapi supaya kamu tahu hal ehwalku dan bagaimana keadaanku, maka Tikhikus,

seorang saudara yangdikasihi danhambayangberimankepadaTuhan, akanmember-
itahu segalanya kepadamu. 22Akumenghantarnya kepadamuuntuk tujuan ini, supaya
kamumengetahui hal ehwal kami dan dia dapat menetapkan hatimu.

23 Salam sejahtera kepada saudara-saudara kita, dan kasih dengan iman daripada
Allah Bapa dan Junjungan Isa al-Masih. 24 Kasih kurnia Allah bagi semua yang
mengasihi Junjungan kita Isa al-Masih dengan kasih yang kekal.
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Filipi
1Daripada Paulus dan Timotius, hamba-hamba Isa al-Masih,

Kepada semua orang salih dalam Isa al-Masih di Filipi, serta para pengurus dan
penolong jemaah:
2Kasih kurnia dan sejahtera kepadamu daripada Bapa kita Allah dan daripada Junjun-
gan Isa al-Masih.

Ucapan syukur dan doa
3 Aku bersyukur kepada Tuhan setiap kali aku teringat akan kamu 4 dan aku senti-

asa mendoakanmu dengan sukacita dalam setiap permohonanku, 5 kerana persaha-
batanmu dalam Injil dari mulanya hingga sekarang. 6 Aku yakin bahawa Allah yang
telah memulakan suatu pekerjaan yang baik dalam dirimu akan menyudahkannya
hingga hari Isa al-Masih.

7 Wajarlah aku memikirkan demikian tentang kamu semua kerana kamu sentiasa
dalam hatiku. Kamu telah mendapat kasih kurnia Allah bersamaku, baik dalam hal
akudipenjarakan inimahupundalammempertahankandanmeneguhkan Injil. 8Allah
menjadi saksiku bahawa aku amat merindui kamu dengan kasih Isa al-Masih.

9 Inilah doaku: Semoga kasihmu bertambah-tambah dengan pengetahuan dan
pengertian, 10 supaya kamu dapat mengetahui perkara-perkara yang baik, sentiasa
tulus ikhlas dan tidak bersalah hingga hari al-Masih, 11 serta dipenuhi dengan segala
yang dibuahi oleh kebenaran yang datang melalui Isa al-Masih, untuk memuji dan
memuliakan Allah.

Kesaksian Paulus dalam penjara
12Aku inginmemberitahumu, saudara-saudaraku, bahawasegalayang telahberlaku

kepadaku sebenarnya semakin memajukan penyebaran Injil. 13 Dengan demikian,
nyatalah di kalangan seluruh pengawal istana dan orang ramai bahawa aku dipen-
jarakankerana al-Masih. 14 Juga, kebanyakan saudara kita dalamTuhanmenjadi yakin
kerana aku dipenjarakan, mereka semakin berani menyebarkan firman Allah tanpa
ketakutan.

15Ada orang yang mengajarkan firman Allah kerana hasad dengki dan persaingan,
manakala ada juga dengan niat baik. 16 Mereka ini melakukannya dengan kasih,
kerana tahu bahawa aku telah ditugaskan untukmempertahankan Injil. 17Sebaliknya,
golongan yang pertama itumengajar tentang al-Masih untuk kepentingan diri sendiri,
bukan dengan ikhlas, kerana mereka menyangka dengan berbuat demikian mereka
dapat menyusahkan lagi aku yang terpenjara. 18 Oleh itu, bagaimana pula? Hal itu,
bagiku tidak penting. Walau dengan apa cara sekalipun, baik berpura-pura mahupun
ikhlas, al-Masih sedang diberitakan. Dan kerana ini aku bersukacita dan akan terus
bersukacita.

19 Kerana aku tahu bahawa ini akan membawa kepada penyelamatanku melalui
doamu dan pertolongan Roh Isa al-Masih. 20 Adalah jangkaan dan harapanku yang
bersungguh-sungguh bahawa dalam apa hal pun aku tidak dipermalukan, melainkan
dengan segala keberanianku seperti biasa, maka sekarang juga al-Masih akan diting-
gikan dalamdiriku, baikmelalui hidupmahupunmati. 21Kerana bagiku, hidup adalah
al-Masih, danmati adalah keuntungan. 22Tetapi jika aku terus hidup dari segi jasmani,
ini akanbermaknausahakumembuahkanhasil. Namunyangmanaakankupilih? Aku
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tidak tahu! 23Aku sukar memilih antara dua: Aku ingin pergi dan bersama dengan al-
Masih, itu jauh lebih baik, 24 tetapi kerana kamu, aku merasa perlu terus hidup dari
segi jasmani. 25Dengan keyakinan ini, aku tahu bahawa aku akan terus bersama kamu
semua untuk kemajuan dan kebahagiaanmu dalam iman, 26 supaya rasa sukacitamu
dalam Isa al-Masih akanmelimpah-limpahkeranaaku, apabila akumenemuimusekali
lagi.

27 Cuma pastikanlah kelakuanmu selaras dengan Injil al-Masih. Dengan demikian,
sama ada aku datang menemuimu ataupun tidak, aku akan dapat mendengar ten-
tangmu, bahawa kamu berdiri teguh dalam satu roh, berjuang bersama dengan
satu hati untuk iman berdasarkan Injil, 28 dan sama sekali tidak takut akan musuh-
musuhmu. Bagi mereka, ini adalah tanda kebinasaan tetapi bagimu adalah tanda
penyelamatan daripada Allah. 29 Kerana kepadamu telah dikurniakan bagi pihak al-
Masih, bukan sahaja untuk beriman kepada-Nya tetapi juga untuk menderita kerana-
Nya. 30 Dan kerana kamu juga menghadapi pertarungan yang kualami dahulu, per-
juangan yangmasih ada padaku.

2
Mencontohi kerendahan hati al-Masih

1 Oleh itu, jika ada galakan kerana bersatu dengan al-Masih, jika ada penghiburan
hati kerana kasih-Nya, jika ada keakraban dalam Roh, jika ada lemah lembut dan
belaskasih, 2sempurnakanlahkebahagiaankudenganberkeadaansejiwa,mempunyai
kasih yang sama, sepakat dan bersatu hati. 3 Janganlah lakukan apapun kerana
kepentingan diri sendiri atau keangkuhan. Dalam kerendahan hati biarlah setiap
orang menganggap yang lain lebih tinggi daripada dirinya. 4 Tiap seorang daripada
kamu janganlahmenjaga kepentingandiri sahaja, jagalah juga kepentinganorang lain.

5Hendaklah ada dalam dirimu pemikiran yang ada dalam diri Isa al-Masih:

6Dia yang sekalipun dalam bentuk Allah,
tidakmenganggap kesetaraan dengan
Allah sesuatu yang harus dipertahankan,

7 tetapi Dia telahmengetepikan
martabat diri-Nya,
mengambil bentuk seorang hamba,
dan datang dengan rupamanusia.

8Dalam keadaan sebagai manusia,
Dia telahmerendahkan diri-Nya
dan taat hingga kepada kematian –
bahkan kematian di salib!

9 Itulah sebabnya Allah sangat
meninggikan-Nya
danmenganugerahkan kepada-Nya
nama yang di atas segala nama,

10 supaya kepada nama Isa
segala-galanya bertelut,
segala isi langit, bumi dan yang
di bawah bumi,

11dan semua lidahmengaku bahawa Isa
al-Masih adalah Junjungan Yang Esa,
untukmendatangkan kemuliaan
kepada Allah Bapa.
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Menyerlah seperti bintang
12 Oleh itu, saudara-saudara yang dikasihi, sebagaimana kamu sentiasa taat, hen-

daklah kamu mengerjakan penyelamatanmu sendiri dengan takut dan gementar,
bukan sahaja ketika aku ada bersamamumalah lebih-lebih lagi sekarang sewaktu aku
jauh daripadamu. 13 Kerana Allah yang bekerja dalam dirimu, menyebabkan kamu
berkehendak danmenjalankan kerja untuk keredaan-Nya.

14 Dalam segala perbuatanmu janganlah bersungut-sungut dan berbantah-bantah,
15 supaya dirimu suci dan tidak bersalah, dan kamu menjadi anak-anak Allah yang
tidak bercela antara manusia. Dalam zaman yang penuh tipu daya dan perbuatan
songsang, maka terserlahlah kamu seperti bintang dalam dunia, 16 berpegang teguh
kepada firman yangmemberikan kehidupan. Dengan demikian aku dapat bersukacita
pada hari al-Masih kerana hidup dan usahaku tidak sia-sia. 17 Walaupun sekiranya
aku dicurahkan seperti minuman yang dipersembahkan sebagai korban dan khidmat
imanmu, aku berbahagia dan bersukacita bersama kamu semua. 18Demikian jugalah
kamu harus bahagia dan bersukacita bersamaku.

Timotius dan Epafroditus
19 Dalam Junjungan Isa aku berharap akan dapat mengutus Timotius kepadamu

dengan segera, supaya hatiku dihiburkan apabila mengetahui segala hal ehwalmu.
20 Kerana tiada seorang bersamaku yang sama sepertinya dan bersungguh-sungguh
mengambil berat tentang hal ehwalmu. 21 Ini kerana semua orang mementingkan hal
sendiri, tetapi bukan mereka yang kepunyaan al-Masih. 22 Tetapi kamu mengetahui
kelakuannya yang sudah teruji, seperti anak dengan bapa dia berkhidmat bersamaku
dalam penyebaran Injil. 23 Oleh itu aku berharap akan mengutusnya dengan segera,
sebaik-baik aku mengetahui bagaimana keadaanku. 24 Tetapi aku yakin dalam Tuhan
bahawa aku pun akan datang tidak lama lagi.

25 Namun, aku merasakan perlu menghantar kepadamu Epafroditus, saudaraku,
rakan sekerja dan seperjuanganku, pesuruhmu yang telah melayaniku dalam
keadaankuyangserbakekurangan. 26 Inikeranadiamerinduikamusemua, danberasa
susah hati disebabkan kamu telah mendengar bahawa dia sakit. 27Memang benar dia
sakit, hampir mati, tetapi Allah berbelas kasihan kepadanya, bukan hanya dia tetapi
aku juga, supaya kesedihanku tidak bertimpa-timpa. 28Oleh itu aku menghantarnya
dengan rela dan segera, supaya kamu bersukacita dapat bertemu lagi dengannya,
dan supaya aku juga kurang khuatir. 29 Sambutlah dia dalam Tuhan dengan sepenuh
sukacita, dan hormatilah orang yang sedemikian. 30Kerana untuk pekerjaan al-Masih
dia hampir mati, mempertaruhkan nyawanya untuk menyempurnakan apa-apa yang
kurang dalam layananmu kepadaku.

3
Segalanya untuk al-Masih

1Akhir kata, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan! Bagiku menuliskan
perkara yang sama kepadamu tidaklah menjemukan, dan ini memastikan kesela-
matanmu.

2 Awas orang yang bersikap seperti anjing, awas orang yang berbuat jahat, awas
tukang sunat yang palsu. 3 Kerana kita ini orang bersunat, yang menyembah Allah
dalam Roh, bermegah dalam Isa al-Masih, dan tidak mengharapkan hal lahiriah –
4walaupun aku sendiri ada alasan untukmengharapkan hal lahiriah.
Jika sesiapa menyangka dia ada alasan untuk mengharapkan hal lahiriah, aku lebih

lagi. 5 Aku disunatkan ketika berumur lapan hari, berbangsa Israel, daripada suku
Benyamin, seorang Ibrani keturunan orang Ibrani; dalam hal Taurat aku orang Farisi;
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6 dari segi kesungguhan, aku telah menganiaya jemaah; tentang kebenaran dalam
mentaati Taurat, aku tiada cacat cela.

7Tetapi segala yang dahulumerupakan untung bagiku, sekarang kukira rugi kerana
al-Masih. 8 Bahkan segala perkara kukira rugi berbanding keagungan mengenal Isa
al-Masih, Junjungan kita Yang Esa. Oleh sebab Dialah aku telah kerugian segalanya,
yang kukira sampah sarap belaka, supaya aku mendapat untung iaitu al-Masih, 9 dan
didapati di dalam-Nya, bukan dengan kebenaran sendiri yang datang dari Taurat,
melainkan yang datang melalui iman kepada al-Masih, kebenaran daripada Allah
melalui iman. 10 Aku hendak mengenal-Nya dan kuasa kebangkitan-Nya, dan turut
merasai penderitaan-Nya, serta menjadi seperti Dia dalam kematian-Nya, 11 supaya
pada akhirnya aku dapat mencapai kebangkitan daripada kematian.

Terus berusaha ke arahmatlamat
12 Bukanlah aku telah mencapainya, atau telah disempurnakan, tetapi aku terus

berusaha, semoga aku dapat mengambil sesuatu yang kerananya aku telah diambil
oleh Isa al-Masih. 13 Saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku telah dapat
mengambilnya, tetapi satu perkara kulakukan: Melupakan segala yang di belakang
dan cuba mendapatkan segala yang di hadapan, 14 aku terus berusaha ke arah matla-
mat mendapatkan ganjaran, iaitu panggilan Allah ke syurga dalam Isa al-Masih.

15 Oleh itu semua yang matang antara kita hendaklah berfikiran sedemikian, dan
jika berbeza fikiranmu dalam apapun, Allah akanmenyatakan hal itu juga kepadamu.
16Tetapi setakat yang telah kita capai, marilah kita menempuhnya demikian juga.

17 Saudara-saudara, bersatulah menurut teladanku, dan perhatikan mereka yang
hidup selaras dengan teladan yang kami berikan. 18Kerana, seperti yang sudah sering
kukatakan kepadamu, dan sekarang kukatakan lagi dengan tangisku, ramai orang
hidup sebagai seteru kepada salib al-Masih. 19Kesudahan mereka adalah kebinasaan,
tuhanmereka adalah perutmereka, kemuliaanmereka adalah dalamkeaibanmereka.
Mereka menumpukan perhatian kepada perkara dunia. 20 Tetapi kewargaan kita
adalah di syurga, dari situ kita menanti-nantikan Penyelamat, Junjungan Isa al-Masih.
21Dia akanmengubah tubuh kita yang hina ini supaya serupa dengan tubuh-Nya yang
mulia, melalui kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segalanya kepada diri-Nya.

4
1 Oleh itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan dirindui, yang menjadi kebaha-

giaanku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan, wahai sekalian yang
kusayangi!

Nasihat-nasihat terakhir
2Aku merayu kepada Euodia dan Sintikhe supaya bersatu hati dalam Tuhan. 3Dan

akumeminta kepadamu juga, teman sejati, bantulah perempuan-perempuan ini yang
telahberusahabersamakuuntuk Injil, jugadenganKlemenserta temansekerjakuyang
lain, yang nama-namamereka ada dalam Kitab Hidup.

4 Bersukacitalah dalam Tuhan sentiasa. Kukatakan lagi: Bersukacitalah! 5 Biar
sikapmu yang lemah lembut diketahui oleh semua orang. Tuhan ada berhampiran.
6 Janganbimbangkanapapun. Dalamsegalahal, denganberdoadanmemohon, dengan
mengucapkan kesyukuran, beritahulah hasratmu kepada Allah. 7Dan sejahtera Allah
yang melebihi pengertian manusia akan memelihara hati dan fikiranmu dalam Isa al-
Masih.

8 Akhir sekali, saudara-saudaraku, apa sahaja yang benar, apa sahaja yang mulia,
apa sahaja yang adil, apa sahaja yang suci, apa sahaja yang indah, apa sahaja yang
dipandang tinggi – jika ada sesuatu yang baik dan jika ada sesuatu yang terpuji –
tumpukan fikiran kepadanya. 9 Segala yang kamu pelajari, terima, dengar dan lihat
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dalam diriku – lakukanlah. Maka Allah yang memberikan segala sejahtera akan
bersertamu.

Bersyukur kerana pemberian jemaah
10 Tetapi aku amat bersukacita dalam Tuhan kerana akhirnya sekarang prihatinmu

terhadapku telah semarak semula. Sebenarnya dahulu pun kamu sudah mengambil
berat terhadapku, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. 11 Aku tidak bercakap dise-
babkan kekurangan, kerana dalam keadaan apapun aku telah belajar merasa cukup.
12 Aku tahu bagaimana hidup miskin hina dan bagaimana hidup mewah mulia. Di
mana-mana dan dalam apa sahaja, aku telah belajarmerasa cukup, baik kenyang atau
lapar, senang atau susah. 13 Aku dapat melakukan segalanya melalui al-Masih yang
memberiku kekuatan.

14 Namun demikian kamu telah berbuat baik dengan mengambil bahagian dalam
kesusahanku. 15Kamu orang Filipi juga tahu bahawa apabila Injil mula dikhabarkan,
ketika aku baru keluar dari Makedonia, tiada jemaah yang memberikan layanan
kepadaku dalam memberi dan menerima kecuali kamu. 16 Ketika aku di Tesa-
lonika pun kamu telah mengirimkan bantuan untuk menampung kekuranganku.
17Bukanlahakuhendakkanpemberian itu, tetapi akuhendakkankebaikan itumenam-
bahkan jumlah perbuatan baik dalam kira-kiramu. 18 Sebenarnya aku ada segalanya,
bahkanberlebihan; sudah cukuplahbagiku, setelahmenerimakirimanmudari tangan
Epafroditus, bau yang harum dan persembahan yang diterima serta diredai Allah.
19 Allah Tuhanku akan membekalkan segala keperluanmu daripada kekayaan-Nya
dalam kemuliaanmelalui Isa al-Masih.

20 Segala kemuliaan bagi Bapa kita Allah selama-lamanya. Amin.
Salam akhir

21 Sampaikan salamku kepada setiap orang yang salih dalam Isa al-Masih. Saudara-
saudara yang bersamaku mengirim salam kepadamu. 22 Semua orang salih di sini
mengirim salam kepadamu, terutamanya isi istana Kaisar.

23 Semoga kasih kurnia Junjungan Isa al-Masihmenyertai rohmu. Amin.
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Kolose
1Daripada Paulus, rasul Isa al-Masih dengan kehendak Allah dan daripada saudara

kita Timotius,
2Kepada semua orang salih dan saudara-saudara yang beriman kepada al-Masih di

Kolose:
Kasih kurnia dan sejahtera daripada Bapa kita Allah.
Ucapan syukur dan doa

3 Kami mengucapkan syukur kepada Allah, Bapa Junjungan kita Isa al-Masih, dan
kami sentiasa mendoakan kamu, 4 sejak kami mendengar bahawa kamu beriman
kepada Isa al-Masih dan mengasihi semua orang salih – 5 kerana harapan yang ada
bagimu di syurga, yang telah kamu dengar dalam kata kebenaran, iaitu Injil, 6 yang
telah datang kepadamu. Di seluruh dunia, Injil ini sedang membuahkan manfaat dan
tersebar luas, seperti di kalanganmu sejak kamu mendengar dan mengetahui kasih
kurnia Allah dalam segala kebenarannya. 7Kamu telah mendengar juga daripada te-
man sekerja kami yang dikasihi, Epafras, yangmenjadi hamba al-Masih yang beriman
bagi kami, 8yang juga telahmenceritakan kepada kami kasihmu dalam Roh.

9Oleh itu, sejak kamimendengarnya, kami juga tidakputus-putusmendoakankamu,
dan memohon supaya kamu dipenuhi pengetahuan tentang kehendak-Nya dalam
segala kebijaksanaan dan pengertian rohani. 10 Kami mendoakan demikian supaya
hidupmu layak di hadapan Tuhan, dan kamumendapat sepenuh keredaan-Nya dalam
segala hal: membuahkan manfaat dalam setiap pekerjaan yang baik, bertambah-
tambah mengenal Allah, 11 diteguhkan dengan segala kekuatan berdasarkan kuasa-
Nya yang mulia, yang mendatangkan kesabaran dan kebahagiaan. 12 Kita mengu-
capkan syukur kepada Bapa kita yang telah melayakkan kita menerima sebahagian
warisan orang yang salih dalam cahaya. 13 Dia telah melepaskan kita daripada
kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Putera yang dikasihi-Nya,
14melalui Dialah kita ditebus danmendapat pengampunan dosa.

Keulungan al-Masih
15 Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Dialah anak sulung antara segala

yang diciptakan. 16Keranamelalui Dia segala sesuatu diciptakan: yang wujud di bumi
dan di syurga, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik semua roh yang berkuasa
mahupun yangmemerintah; segala-galanya telah dicipta melalui-Nya dan untuk-Nya.
17Dia terdahulu daripada segalanya, dan setiap yangwujud ada dalam-Nya. 18DanDia
adalah kepala kepada tubuh iaitu jemaah; Dia adalah permulaan, anak sulung yang
bangkit daripada kematian, supaya dalam segalanya Dialah yang terutama. 19Kerana
Allah berkenan bahawa seluruh diri-Nya berada dalam Dia. 20 Juga melalui Dia, Allah
mendamaikan segalanya dengan diri-Nya, baik yang di bumi mahupun di syurga,
denganmengadakan perdamaianmelalui pencurahan darah-Nya di atas salib.

21Kamu dahulu tersisih daripada Allah dan merupakan seteru dalam pemikiranmu
kerana perbuatanmu yang jahat. 22 Akan tetapi, sekarang Allah telah mendamaikan
kamu dengan diri-Nyamelalui kematian tubuh-Nya, supaya Dia dapat memperhadap-
kan kamu sebagai orang suci, yang tidak bercela dan tidak bersalah di hadapan-Nya
– 23 jika kamu tetap beriman, mantap dan berdiri teguh, tidak berganjak daripada
harapan Injil yang kamu dengar. Inilah Injil yang diajarkan kepada seluruh ciptaan
di bawah langit, dan yang aku, Paulus, menjadi hambanya.

Pengabdian Paulus untuk jemaah
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24 Aku sekarang bersukacita atas penderitaanku untukmu, dan aku menyempur-
nakan dengan tubuhku apa yang kurang dalam kesengsaraan al-Masih, untuk tubuh-
Nya yang suci, iaitu jemaah. 25Aku sudah dijadikan hamba jemaah, menurut amanat
Allah yang telah diberikan kepadaku untuk kamu, bagi menyampaikan firman Allah
dengan sepenuhnya – 26 iaitu rahsia yang telah tersembunyi daripada segala zaman
dan keturunan tetapi sekarang telah dinyatakan kepada orang salih-Nya. 27 Kepada
mereka Allah berkehendak supaya diberitahu betapa kayanya kemuliaan rahsia itu
di kalangan orang bukan bani Israel, iaitu al-Masih dalam kamu, harapan untuk
mendapat kemuliaan.

28 Al-Masihlah yang kami ajarkan. Kami menasihati dan mengajar setiap orang
dengan sepenuh bijaksana, supaya dapat kami hadapkan setiap orang dalam keadaan
sempurna dalam Isa al-Masih. 29 Untuk tujuan inilah juga aku berusaha, berjuang
dengan segala kekuatan kuasa-Nya yang bertindak hebat dalam diriku.

2
1Aku mahu kamu tahu betapa perasaanku bergolak keranamu dan orang Laodikia,

juga semua yang belum lagi bertemu muka denganku. 2 Aku ingin hati mereka
terhibur, terjalin rapat dalam kasih, dan mereka mencapai pengertian penuh dalam
segala kekayaan serta kepastiannya, supaya mereka mengetahui rahsia Allah Bapa
dan al-Masih, 3yang dalam-Nya tersembunyi seluruh kebijaksanaandanpengetahuan.
4Akumengatakan ini supaya kamu tidak tertipu denganhujah. 5Sungguhpun tubuhku
tiada di sisimu, namun rohku tetap bersamamu, dan aku sukacita kerana melihat
keadaanmu yang teratur rapi dan imanmu yang kukuh dalam al-Masih.

Kemerdekaan dalam al-Masih
6 Oleh sebab kamu telah menerima Isa al-Masih sebagai Junjungan, melangkahlah

sewajarnya dalam Dia, 7 berasas dan terbina dalam-Nya serta bertapak teguh
dalam iman, sebagaimana kamu telah diajar, penuh melimpah dengan kesyukuran.
8Awaslah, jangan tertipu oleh orang yang menggunakan falsafah dan tipu daya yang
sia-sia,menurut adatmanusia,menurut prinsip-prinsip asas dunia, bukanmenurut al-
Masih.

9 Dalam-Nya terhimpun seluruh ketuhanan berbentuk jasmani, 10 dan kamu sem-
purna dalam-Nya, yang merupakan kepala segala perintah dan kuasa. 11 Dalam-Nya
juga kamu telah disunatkan dengan persunatan tanpa menggunakan tangan, iaitu
dengan membuangkan segala dosa hawa nafsu dunia daripada tubuhmu, melalui
persunatan al-Masih. 12 Kamu telah dikuburkan bersama-Nya dengan pengimadan,
dan telah dibangkitkan bersama-Nya melalui iman dalam kuasa Allah yang telah
membangkitkan-Nya daripada kematian.

13 Kamu dahulu mati kerana melakukan kesalahan dan menurut kebiasaan dunia
yang tidak bersunat. Allah telah menghidupkan kamu bersama Tuhan dan mengam-
punkan segala kesalahanmu. 14 Dia telah memansuhkan hukum-hukum bertulis
yang menghimpit dan menghalang kita; Dia telah mencabutnya dan memakukannya
pada salib. 15 Setelah menumpaskan segala roh yang berkuasa dan memerintah, Dia
mendedahkan mereka di hadapan orang ramai dan menunjukkan bahawa Dia telah
menakluki mereka dalam salib.

16 Oleh itu, janganlah siapapun menyalahkan kamu tentang makanan atau minu-
man, hari raya, bulan baru atau hari Sabat. 17 Segala ini hanya bayang-bayang
perkara akandatang, sedangkanyangnyata adalah al-Masih. 18 Janganlah ganjaranmu
dikurangkan oleh seseorang yang pura-pura bersikap rendah diri dan menyembah
malaikat. Orang seperti itu berpaut pada penglihatan-penglihatannya dan tanpa
alasan menyombongkan dirinya dengan fikiran-fikirannya yang duniawi, 19dan tidak
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berpegang teguh kepada al-Masih sebagai Kepala. Daripada-Nya seluruh tubuh, yang
dibesarkan dan dijalin rapat dengan sendi urat, bertumbuh seperti yang dikehendaki
oleh Allah.

20 Oleh itu, jika kamu telah mati bersama al-Masih daripada prinsip-prinsip asas
dunia, mengapakah kamu berkelakuan seolah-olah kamu hidup berpandukan kebi-
asaan dunia, dengan mematuhi peraturan-peraturannya, iaitu: 21 ‘Jangan sentuh!
Jangan kecap! Jangan pegang!’? 22Peraturan sedemikian melibatkan perkara-perkara
yang lenyap setelah dipakai. Mengapa kamu masih menurut hukum-hukum dan
pengajaranmanusia? 23Peraturan-peraturan beginimemang kelihatan seolah-olah bi-
jaksana, dalampeganganagamayangdikenakanpadadiri sendiri, sikapmerendahdiri
yang palsu, dan pengabaian tubuh, tetapi segalanya tidak menolong kamu melawan
hawa nafsu dunia.

3
Peraturan untuk hidup suci

1Dengandemikian, jika kamu telahdibangkitkanbersamaal-Masih, carilahperkara-
perkara yang berkaitan dengan syurga, tempat al-Masih duduk di sebelah kanan
Allah. 2 Tumpukan pemikiranmu kepada hal-hal di syurga, bukan hal-hal di bumi.
3 Kerana kamu telah mati, dan kehidupanmu tersembunyi bersama al-Masih dalam
Allah. 4 Apabila al-Masih yang merupakan kehidupan kamu itu muncul, kamu akan
muncul bersama-Nya dalam kemuliaan.

5 Oleh itu matikanlah dalam dirimu segala yang bersifat dunia: perzinaan, kece-
maran, hawanafsu, keinginan jahat dan tamakhaloba, yang samadenganmenyembah
berhala. 6Disebabkan semua inilah kemurkaan Allah akan menimpa anak-anak der-
haka. 7Dulu kamu pun berkelakuan demikian, pada masa kamumasih dalam kehidu-
pan itu. 8 Tetapi sekarang kamu haruslah menyingkirkan segalanya seperti: marah,
geram, niat jahat, menghina Allah, mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutmu.
9 Janganbercakapbohong satu sama lain, keranakamusudahmelucutkandirimuyang
lama itu dengan segala kelakuannya 10 dan mengenakan diri yang baru, yang terus-
menerus dibaharui dengan pengetahuan menurut rupa Allah yang menjadikannya.
11 Dengan demikian tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau
orang tidak bersunat, orang gasar, orang Skit, hamba atau merdeka. Al-Masih segala-
galanya dan dalam segala-galanya.

12 Sebagai orang pilihan Allah yang suci dan amat dikasihi-Nya kamu haruslah
bersifat belas kasih, baik budi, rendah hati, lemah lembut dan sabar. 13 Bersabarlah
terhadap satu sama lain, maaf-memaafi, jika seseorang ada sesuatu aduan terhadap
yang lain. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, demikianlah kamu harus
mengampuni sesama sendiri. 14 Paling utama amalkanlah kasih, ikatan yang sem-
purna.

15Biarlah damai al-Masihmenguasai hatimu. Kamu telah dipanggil untukmendapat
damai itu dalam satu tubuh. Kamu haruslah bersyukur. 16 Biarlah sabda al-Masih
menetap dalam dirimu dengan segala kekayaan dan kebijaksanaannya. Ajar dan
nasihati satu sama lain dengan mazmur, lagu puji-pujian dan nyanyian rohani, serta
nyanyikanlah lagu rohani dengan rasa syukur kepada Allah dalam hatimu. 17 Segala
yang kamu katakan dan lakukan haruslah dengan nama Junjungan Isa sambil mengu-
cap syukur kepada Bapa kita Allahmelalui-Nya.

Corak kehidupan dan rumah tangga
18 Isteri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana yang patut dalam Tuhan.
19 Suami, kasihilah isterimu dan jangan berlaku keras terhadapnya.
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20Anak-anak, turutlahperintah ibubapamudalamsegala perkara, keranademikian-
lah yang diredai Tuhan.

21Bapa, jangan sakitkan hati anak-anakmu, supayamereka tidak tawar hati.
22Hamba sahaya, dalam segala hal turutlah perintah orang yang menjadi tuanmu

dalamperkara dunia; bukan secara bermuka-muka, untukmenyukakan hatimanusia,
tetapi dengan tulus ikhlas dan takut akanAllah. 23Lakukan segala kerja dengan sebulat
hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, 24 kerana kamu tahu bahawa daripada
Tuhankamuakanmenerimawarisan sebagai ganjaranmu. Junjunganal-Masih adalah
Tuanmu dan kamu hamba-Nya. 25Orang yang melakukan kesalahan akan mendapat
balasan yang setimpal, tidak kira siapa dia.

4
1Kamu sekalian yangmenjadi tuan, berilah apa yang adil danwajar kepada hamba-

hambamu, kerana kamu tahu bahawa kamu punmempunyai Tuan di syurga.
Arahan-arahan lain

2 Bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga serta mengucap syukur. 3 Doakan kami
juga, semoga Allah membukakan kami suatu pintu bagi firman-Nya, supaya kami
bercakap tentang rahsia al-Masih. Oleh sebab rahsia itulahaku terpenjara ini, 4semoga
aku dapat menyatakannya dengan jelas, sebagaimana yang sewajarnya. 5 Dekatilah
orang luar denganbijaksana, danpergunakanlahpeluangdenganbaik. 6Perkataanmu
hendaklah sentiasapenuhdengankasihkurnia, digaramikebijaksanaan, supayakamu
tahumenjawab setiap orang dengan sewajarnya.

Salam akhir
7Saudara kita Tikhikus yang dikasihi akanmemberitahumu segala hal ehwalku. Dia

seorang hamba yang beriman, dan teman sekerjaku dalam pekerjaan Tuhan. 8 Aku
mengutusnya kepadamu supaya dia mengetahui hal ehwal kamu dan menggalakkan
hatimu. 9 Bersamanya ialah saudara kita Onesimus yang beriman dan dikasihi, dia
orang kamu. Mereka berdua akanmemberitahu kamu segala yang berlaku di sini.

10 Aristarkhus, temanku dalam penjara, berkirim salam kepadamu. Demikian juga
Markus, saudara sepupukepadaBarnabas. (Kamu telahmendapat arahan tentangnya;
kamu harus menyambut jika dia datang mengunjungimu.) 11 Yesua, yang dipanggil
Yustus, juga berkirim salam kepadamu. Mereka inilah sahaja orang bersunat yang
bekerja bersamaku untuk kerajaan Allah, dan mereka menjadi penghibur hatiku.
12 Epafras, saleh seorang daripada kamu, juga berkirim salam kepadamu. Dia hamba
Isa al-Masih dan sentiasa mendoakanmu bersungguh-sungguh, supaya kamu berdiri
teguhdalamsegala yangdikehendakiAllah. 13Akubersaksi bahawadia amatberusaha
untuk kamu dan orang di Laodikia serta di Hierapolis. 14 Lukas, tabib yang dikasihi
itu, pun berkirim salam kepadamu, begitu juga Demas. 15 Sampaikan salamku kepada
saudara-saudara di Laodikia, dan kepada Nimfa serta jemaah di rumahnya itu.

16Apabila surat ini dibacakan di kalanganmu, pastikan bahawa surat ini dibacakan
pula dalam jemaah orang Laodikia. Kamu pula bacalah surat dari sana.

17KatakankepadaArkhipus, ‘Berilahperhatiankepadakerja yang telahkamu terima
dalam Tuhan, supaya kamu dapat melaksanakannya.’

18Salam daripadaku, Paulus, dengan tulisan tanganku sendiri. Ingatlah bahawa aku
terpenjara. Semoga kasih kurnia Allahmenyertaimu.
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1 Tesalonika
1 Surat ini daripada Paulus, Silwanus dan Timotius,

Kepada jemaah di Tesalonika dalam Allah Bapa dan Junjungan Isa al-Masih:

Kasih kurnia dan sejahteramenyertai kamu.

Ucapan syukur
2 Kami sentiasa bersyukur kepada Allah kerana kamu semua dan menyebut nama-

namamudalamdoakami. 3Kamisentiasa ingatbetapakamutelahbekerjadalamiman,
berusaha dengan kasih dan bersabar dengan sepenuh harapan kepada Junjungan Isa
al-Masih kita di hadapan Allah Bapa kita.

4Saudara-saudarayangdikasihi, kami tahubahawaAllah telahmemilihmu. 5Kerana
Injil yang kami beritakan itu telah sampai kepadamu bukan hanya dengan kata-kata
tetapi juga dengan kuasa, dengan Roh Suci dan dengan keyakinan kukuh. Kamu
tahu akan sifat dan kehidupan kami sewaktu bersamamu demi kebaikanmu. 6Kamu
mengikut teladan kami dan teladan Junjungan. Walaupun kamu banyakmenanggung
kesengsaraan, namun kamu menyambut khabar itu dengan sukacita yang datang
daripada Roh Suci. 7 Oleh yang demikian kamu menjadi teladan kepada semua
orang beriman di Makedonia dan Akhaya. 8 Firman Tuhan tersebar bukan sahaja
di Makedonia dan Akhaya malah di serata tempat. Mereka telah mendengar ten-
tang imanmu kepada Allah, maka kami tidak perlu berkata apa-apa lagi. 9 Mereka
sendirimenceritakan bahawa kamu telahmenyambut kami dengan baik apabila kami
mengunjungimu dulu, bahawa kamu berpaling daripada menyembah berhala untuk
menyembahAllahYangHidupdanBenar, 10danuntukmenantikankedatanganPutera-
Nya dari syurga, yang telah dibangkitkan Allah daripada kematian – Isa yang akan
menyelamatkan kita daripada kemurkaan yang akan datang.

2
Kerja Paulus di Tesalonika

1 Saudara-saudaraku, kamu tahu bahawa kunjungan kami kepadamu tidak sia-sia.
2 Kamu tahu bahawa kami telah dianiaya dan telah dihina di Filipi. Walaupun kami
telah ditentang tetapi dengan pertolongan Allah Tuhan kita, kami beroleh keberanian
untukmenyampaikan Injil-Nya kepadamu. 3Seruan kami kepadamu tidak berasaskan
kesilapan atau niat yang jahat mahupun percubaan memperdayamu. 4 Sebaliknya,
kami sentiasa berkata-kata sebagai orang yang dipandang layak oleh-Nya untuk
memegang amanah menyampaikan Injil itu. Kami tidaklah berusaha hanya sekadar
menyukakan hati manusia tetapi semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah
yang menguji hati kami. 5 Kamu tahu bahawa kami tidak mendekatimu dengan
kata-kata sanjungan atau dengan niat tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan
daripadamu. Allah menjadi saksi kami. 6 Kami juga tidak berusaha mendapatkan
pujianmanusia baik daripada kamumahupun orang lain.
Walaupun sebagai rasul al-Masih kami memang boleh menuntut sesuatu dari-

padamu, 7 namun ketika kami bersamamu, kami bersikap lemah lembut seperti ibu
menjaga anak-anaknya. 8 Kami amat mengasihimu sehingga kami bukan sahaja
berasa sukacita menyampaikan Injil daripada Allah kepadamu malah sanggup mem-
berikan kehidupan dan nyawa kami untukmu kerana kamu amat dekat dengan kami.
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9 Saudara-saudaraku, tentu kamu ingat betapa kami bertungkus-lumus siang malam
agar tidakmembebankan kamu ketika kamimenyebarkan Injil daripada Allah.

10Kamu menjadi saksi kami, di samping Allah, bahawa setiap perbuatan kami suci,
benar dan tiada cacat celanya di kalangan kamu yang beriman. 11Kamu tahu betapa
kami menasihati, menggalakkan dan menyeru kamu seperti bapa terhadap anak-
anaknya, 12 supaya kamu hidup dengan cara yang diredai Allah yang memanggilmu
ke dalam kerajaan-Nya serta kemuliaan-Nya.

13 Di samping itu, kami sentiasa bersyukur kepada Allah kerana apabila kami
menyampaikan perkhabaran Allah kepadamu, kamu telah mendengar dan menyam-
butnya bukan sebagai perutusan daripada manusia tetapi sebagai firman Allah. Me-
mangbenar perkhabaran itu daripadaAllah yangbekerja dalamdirimuyangberiman.
14 Saudara-saudaraku, kamu telah mengikut teladan jemaah Allah di Yudea yang beri-
mankepada Isa al-Masih. Kamudianiaya oleh bangsamu sendiri, sebagaimana jemaah
di Yudea dianiaya oleh orang Yahudi. 15Orang Yahudi telah membunuh Junjungan Isa
dan nabi-nabi mereka sendiri serta mengusir kami keluar. Mereka menyakitkan hati
Allah, memusuhi semua manusia, 16 serta menghalang kami daripada menyebarkan
perkhabaran kepada orang bukan bani Israel supaya mereka beroleh penyelamatan.
Demikianlah orang Yahudi berterusanmelakukan dosa sehingga sampai hadnya. Kini
seluruh kemurkaan Allahmenimpamereka.

Kerinduan Paulus
17 Saudara-saudara, meskipun kami terpisah jauh daripadamu bagi sementara

waktu, namunhati kami tetapdekat denganmudanamatmerinduimu. Kamiberusaha
sedaya upaya untuk bertemu lagi denganmu. 18 Kami berhasrat mengunjungimu
lagi. Aku sendiri telah berusaha berkali-kali untuk melawatmu, tetapi kami telah
dihalang oleh Iblis. 19 Siapakah harapan, kesukaan, atau mahkota yang akan kami
megahkan kelak di hadapan Junjungan kita Isa ketika Dia datang nanti? Bukankah
kamu? 20Memang kamulah kemuliaan dan kegembiraan kami.

3
1Apabila kami tidak tertahan lagi, kami membuat keputusan untuk tinggal seorang

diri diAtena. 2Sementara itukamimengutusTimotius, saudarakamidanrakan sekerja
Allah dalam Injil al-Masih, untuk menetapkan hatimu dan meneguhkan imanmu,
3 supaya tiada seorang pun daripadamu goyah pendirian akibat penganiayaan itu.
Kamu tahu bahawa ini sudah ditentukan untuk kita. 4 Sewaktu kami bersamamu
dulu, kami telah pun menyatakan bahawa kita akan dianiaya. Kini kamu telah
melihat bahawa penganiayaan itu benar-benar berlaku. 5 Aku telah mengutus Tim-
otius kepadamu kerana terlalu ingin mengetahui bagaimana keadaan imanmu. Aku
bimbang kalau-kalau si penggoda telah menggodamu sehingga usaha kami sia-sia
belaka.

Laporan Timotius
6Sekarang Timotius telah pulangmembawa khabar baik tentang iman dan kasihmu.

Diamemberitahu bahawa kamu sentiasamengenangmesra terhadap kami serta ingin
menemui kami sebagaimana kami ingin menemuimu. 7Oleh itu, saudara-saudara, di
tengah-tengah kesusahan dan kesengsaraan, hati kami terhibur oleh berita tentang
imanmu. 8Kerana kini kami benar-benar hidup, memandangkan kamu tetap berdiri
teguh di dalam Junjungan. 9 Bagaimanakah kami harus bersyukur kepada Allah
atas segala kegembiraan yang kami rasakan kerana kamu di hadapan Allah Tuhan
kita? 10 Siang malam kami berdoa sepenuh hati semoga kami dapat menemuimu dan
melengkapkan apa yangmasih kurang dalam imanmu.
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11 Semoga Allah Bapa kita dan Isa, Junjungan kita melorongkan pertemuan kita.
12 Semoga Tuhan menjadikanmu semakin kasih-mengasihi dan semakin mengasihi
sesama manusia sebagaimana kami mengasihimu. 13 Dengan demikian Tuhan akan
memperteguhkan hatimu sehingga kamu menjadi suci, tiada cacat cela di hadapan
Allah Bapa kita semasa Junjungan kita Isa datang dengan semua pengikutnya yang
salih.

4
Nasihat supaya hidup suci

1 Akhirnya, saudara-saudaraku, dengan nama Junjungan Isa, kami meminta dan
menyeru kamu sebagaimana yang kamu pelajari daripada kami supaya kamu mene-
gakkan cara hidup yang diredai Allah. Sebagaimana yang telah kamu lakukan
sedemikian, lakukannya dengan lebih bersungguh-sungguh. 2 Kamu mengetahui
petunjuk-petunjuk yang telah kami berikan kepadamumelalui Junjungan Isa.

3Allah menghendakimu hidup suci dan menjauhkan diri daripada perbuatan yang
cabul. 4 Hendaklah kamu masing-masing tahu bagaimana mengawal tubuh badan
sendiri dan hidup dalam kesucian dan kehormatan, 5 serta tidak menurut hawa nafsu
seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. 6 Janganlah sesiapa
berbuat salah kepada saudaranya atau memperdayanya dalam hal ini. Kami telah
menyatakan ini kepadamu dulu dan memberikan amaran keras bahawa Tuhan akan
menimpakan pembalasan kepada orang yangmelakukan kesalahan demikian. 7Allah
tidakmemanggil kita supayahidupcabul tetapi agarhidupdalamkesucian. 8Olehyang
demikian, sesiapa yangmenolak ajaran ini bukanlah sekadarmenolakmanusia tetapi
menolak Allah yangmengurniai kita Roh Suci-Nya.

9Kami tidak perlumenuliskan betapa kamuharus kasih-mengasihi sebagai saudara.
Allah telahmengajarmu supayakasih-mengasihi. 10Kamu telahpunmengamalkannya
terhadap saudara-saudara seiman di serata Makedonia. Namun, saudara-saudaraku,
kamimenyerumu supaya lebih kasih-mengasihi lagi.

11 Berusahalah untuk hidup tenang, usah campuri hal orang dan carilah nafkah
sendiri, sebagaimana yang kami katakan kepadamu dulu. 12Dengan demikian kamu
akan dihormati oleh mereka yang bukan pengikut al-Masih dan kamu tidak akan
kekurangan apa-apa.

Kedatangan Isa al-Masih
13Saudara-saudaraku, kamimahu kamumengetahui kebenaran tentang orang yang

telah mati, agar kamu tidak bersedih seperti orang yang tidak mempunyai harapan.
14 Kita percaya bahawa Isa telah mati dan hidup semula. Kita juga percaya bahawa
mereka yang beriman kepada Isa dan kemudiannya mati akan dihidupkan semula
oleh Allah untuk hidup bersama-Nya. 15 Inilah ajaran Tuhan yang kami sampaikan
kepadamu – pada hari kedatangan Junjungan yang masih hidup tidak akanmendahu-
lui mereka yang sudah mati. 16 Pada waktu itu, Junjungan akan turun dari syurga
dengan satu seruan yang kuat, dengan suara malaikat agung, dan dengan sangkakala
Allah. Mereka yang beriman kepada al-Masih dan telah mati akan dibangkitkan
terlebih dahulu. 17Kemudian kita yangmasih hidup ketika itu akan diangkat bersama
mereka ke awan untuk bertemu dengan Junjungan di angkasa. Lantas kita akan
bersama Junjungan selama-lamanya. 18Oleh itu, hendaklah kamumenyenangkan hati
sesama sendiri dengan kata-kata ini.

5
1 Saudara-saudara, soal tentang masa dan detiknya tidaklah perlu kami tulis

kepadamu. 2 Kamu cukup mengetahui hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti
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datangnya pencuri pada malam hari. 3 Ketika orang berkata, ‘Segalanya aman ten-
teram,’ maka ketika itulah mereka akan ditimpa kebinasaan dalam sekelip mata dan
tiada siapapundapatmelepaskandiri. Berlakunyakelakdenganmengejut, seperti rasa
sakit perempuan yang akanmelahirkan anak.

4Tetapi, saudara-saudara, kamutidakhidupdalamkegelapan. Hari itu tidakseharus-
nya mengejutkan kamu seperti datangnya pencuri. 5Kamu semua anak cahaya, anak
siang. Kita bukanlahmakhlukmalamataukegelapan. 6Oleh yangdemikian, janganlah
kita tidur seperti orang lain. Marilah kita berjaga dan berkeadaan siuman. 7 Orang
yang tidur, tidur pada waktu malam. Orang yang mabuk, mabuk pada waktu malam.
8 Tetapi kita anak-anak siang, hendaklah sentiasa waras dan waspada. Jadikan iman
dan kasih perisai dada kita, serta harapan diselamatkan sebagai topi besi pelindung
kepala. 9 Allah memilih kita bukannya untuk menanggung kemurkaan-Nya, tetapi
untuk diselamatkan melalui Junjungan kita Isa al-Masih. 10 Isa telah mati untuk kita
supaya kita dapat hidup bersama-Nya sewaktu Dia datang nanti, sama ada kita terjaga
atau tertidur mati pada masa itu. 11 Oleh yang demikian, hendaklah kamu saling
menggalakkan danmeneguhkan, sebagaimana yang kamu lakukan sekarang.

Petunjuk-petunjuk akhir
12 Saudara-saudaraku, kami menyeru kamu supaya menghormati orang yang

berjerih payah di kalanganmu, membimbing danmenasihatimu dalam kehidupanmu
dalam Tuhan. 13 Layanilah mereka dengan sepenuh hormat dan kasihilah mereka
kerana segala yang diusahakan oleh mereka. Hiduplah bersama-sama dalam aman
damai. 14 Saudara-saudaraku, kami menyeru kamu, berilah amaran kepada orang
yang melanggar peraturan, tetapkan hati orang yang takut, tolong orang yang lemah,
dan bersabar terhadap semua. 15Pastikan jangan sesiapamembalas kejahatan dengan
kejahatan. Berusahalah ke arah kebaikan bagi dirimu dan semua orang.

16 Bersukacitalah sentiasa. 17 Berdoalah sepanjang masa. 18 Bersyukurlah dalam
segala keadaan kerana inilah yang dikehendaki Allah daripadamu dalam Isa al-Masih.

19 Janganlah padamkan kemarakan api Roh Suci. 20 Janganlah hinakan nubuat.
21 Uji setiap perkara. Berpegang teguh kepada yang baik. 22 Jauhilah segala bentuk
kejahatan.

23SemogaAllah damai sejahteramenyucikanmudengan sempurna danmemelihara
roh, jiwa dan jasadmu, agar tidak ada cacat cela ketika Junjungan kita Isa al-Masih
datang kembali. 24Dia yangmemanggil kamu itu setia, dan Dia akanmelakukannya.
25Saudara-saudara, doakanlah kami. 26Bersalamanlahdenganmesra apabila bertemu
saudara-saudara seiman. 27 Dengan nama Junjungan aku menyeru kamu supaya
membacakan surat ini kepada semua saudara seiman.

28 Semoga kasih kurnia Junjungan kita Isa al-Masihmenyertai kamu.
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2 Tesalonika
1Daripada Paulus, Silwanus dan Timotius,

Kepada jemaah di Tesalonika dalam Allah, Bapa kita dan dalam Isa al-Masih:

2Semoga kasih kurnia dan kesejahteraanAllah Bapa kita dan Junjungan Isa al-Masih
menyertaimu.

Ucapan syukur dan doa
3 Kami mesti sentiasa bersyukur kepada Allah keranamu, saudara-saudaraku. Ini

memang sepatutnya, kerana imanmu bertambah teguh dan kamu semakin kasih-
mengasihi. 4 Dengan demikian kami berbangga denganmu di antara jemaah-jemaah
Allah kerana kesabaran dan imanmu menanggung segala penganiayaan serta kesen-
gsaraan.

5 Segala ini bukti nyata penghakiman yang adil daripada Allah, supaya kamu dikira
layak memasuki kerajaan Allah, yang untuknya kamu telah menderita. 6 Allah
akan melakukan keadilan, membalas dengan kesengsaraan terhadap mereka yang
menyebabkan kamu sengsara, dan 7Dia akan memberikan kelegaan kepadamu yang
menderita dan juga kepada kami apabila Junjungan Isa muncul dari syurga diiringi
malaikat-malaikat perkasa-Nya dengan api yang menyala. 8 Dia mengenakan huku-
man kepada mereka yang tidak mengenal Allah, dan mereka yang tidak taat akan
Injil Junjungan kita Isa al-Masih. 9Mereka akan dihukum dengan kebinasaan selama-
lamanya, tersingkir daripada hadirat Tuhan kita dan kemuliaan kuasa-Nya. 10 Semua
itu akan berlaku apabila Dia datang, pada hari itu, untuk dimuliakan oleh para
pengikut-Nya yang salih dan untuk diberi penghormatan oleh semua orang beriman.
Ini termasuk kamu kerana kamu percaya kepada kesaksian kami di antara kamu.

11Oleh itu kami sentiasa berdoa untukmu supaya Allah Tuhan kita menganggapmu
layak dipanggil, dan supaya Diamemenuhi segala hasratmu berbuat kebajikan untuk-
Nya serta menyempurnakan segala usaha imanmu dengan kuasa-Nya. 12 Dengan
demikian, nama Isa, Junjungan kita, akan kamumuliakan dan kamu akan dimuliakan
oleh-Nya, dengan kasih kurnia Allah Tuhan kita dan Junjungan Isa al-Masih.

2
Manusia keleluasaan

1Sekarang, saudara-saudaraku, tentang kedatangan Junjungan kita Isa al-Masih dan
betapa kita akan dikumpulkan bersama-Nya kelak, kami menyerumu, 2 janganlah
kamu mudah keliru atau goyah jika orang berkata hari Tuhan sudah tiba kerana
kononnya kami yang mengatakan begitu melalui nubuat, ajaran atau surat. 3 Jangan
sekali-kali biarkan sesiapa memperdayamu kerana hari itu tidak akan datang se-
belum berlakunya kemurtadan dan manusia keleluasaan, iaitu anak kebinasaan
menampilkan diri. 4 Dia akan menentang dan meninggikan dirinya daripada semua
yang disembahmanusia. Dia akan duduk di dalam rumah ibadat Allah danmengisyti-
harkan dirinya sebagai Allah.

5 Ingatkah kamu ketika aku masih bersamamu dahulu, aku telah memberitahumu
segala ini? 6 Kini kamu tahu apa yang menahannya sekarang, iaitu manusia itu
akan tampil pada waktu yang telah ditentukan baginya. 7 Kuasa rahsia keleluasaan
sudahpun mula bertindak. Hanya yang menahannya sekarang akan terus berbuat
demikian sehingga disingkirkan. 8 Kemudian manusia leluasa itu akan ternyata
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dan Junjungan Isa akan membunuhnya dengan hembusan nafas dari mulut-Nya dan
membinasakannya dengan sinar gemilang kedatangan-Nya. 9 Datangnya manusia
leluasa itu adalah hasil usaha Iblis, dengan membawa kuasa, alamat dan keajaiban
palsu, 10serta tipuhelahdurjanauntukmenyesatkanorangyangbinasakeranamereka
enggan menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka.
11 Oleh yang demikian Allah menghantar pengaruh yang akan menyesatkan mereka
sehingga mereka mempercayai apa yang tidak benar. 12 Dengan itu semua yang
tidak mempercayai apa yang benar dan gembira melakukan perkara yang salah akan
dihukum.

Berdiri dengan kukuh
13Tetapi kamimesti sentiasa bersyukur kepadaAllah kerana kamu, saudara-saudara

yang dikasihi oleh Tuhan, kerana dari mulanya Allah telah memilih kamu untuk
diselamatkanmelalui penyucian denganRoh Suci dan kepercayaan terhadap apa yang
benar. 14Allahmemanggil kamumelalui Injil yang kami sampaikan kepadamu, supaya
mendapat kemuliaan Junjungan kita Isa al-Masih. 15 Oleh itu, saudara-saudaraku,
berdirilah dengan kukuh dan berpegang teguh kepada segala ajaran yang telah kami
sampaikan secara lisan ataumelalui surat.

16 Semoga Junjungan kita Isa al-Masih sendiri dan Allah Bapa kita, yang mengasihi
kita dan menetapkan hati serta meneguhkan harapan kita selama-lamanya dengan
kasih kurnia-Nya, 17memberimu perangsang dan kekuatan untuk berbuat dan men-
gatakan yang baik.

3
Berdoa

1 Akhirnya, saudara-saudaraku, doakanlah kami, semoga Firman Tuhan segera
tersebar dan dimuliakan, seperti di kalanganmu dahulu. 2 Doakan semoga Allah
menyelamatkan kami daripada orang yang mungkar dan durjana, kerana bukan
semua orang mempunyai iman. 3 Tetapi Tuhan setia dan akan menguatkan kamu
serta melindungimu daripada si durjana. 4Kami mempunyai keyakinan dalam Tuhan
tentangkamu, bahawakamusedangdanakan terusmengamalkanapayang telahkami
ajarkan kepadamu. 5 Semoga Tuhan membimbing hatimu ke arah kasih Allah dan
ketabahan al-Masih.

Amaran terhadap sikapmalas
6 Tetapi, saudara-saudaraku, kami memerintahkan kamu dengan nama Junjungan

Isa al-Masih supaya menjauhkan diri daripada setiap saudara yang hidup malas dan
tidak menurut ajaran yang telah kami berikan. 7 Kamu tahu bahawa kamu harus
mengikut teladan kami. Kami tidak hidup malas ketika bersamamu dahulu. 8 Kami
juga tidak mendapatkan makanan daripada orang lain dengan percuma. Sebaliknya,
kami bertungkus-lumus siang malam supaya tidak membebankan sesiapapun antara
kamu. 9Bukan kerana kami tidak berhakmenuntut bantuanmu, tetapi untukmenjadi
teladankepadamu. 10Sewaktu kami bersamamu, kami telahmemberikanperintah ini:
‘Sesiapa yang tidakmahu bekerja, tidak bolehmakan.’

11Kamimendengar adadi antaramuorang yanghidupmalas, langsung tidak bekerja
tetapi mencampuri urusan orang. 12 Dengan nama Junjungan Isa al-Masih kami
memerintahkan dan menyeru orang begitu supaya bekerja sewajarnya, menjaga hal
masing-masing dan mencari nafkah sendiri. 13 Tetapi kamu, saudara-saudaraku,
janganlah jemu berbuat baik.
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14 Jika sesiapa tidak mengikut apa yang kami tuliskan di dalam surat ini, perhatikan
dia dan jangan bergaul dengannya, supaya dia berasa malu. 15 Namun, jangan pula
anggap dia sebagai musuh. Sebaliknya nasihatilah dia sebagai saudaramu.

Salam akhir
16 Semoga Tuhan, sumber segala kesejahteraan, sentiasa mengurniaimu kesejahter-

aan dalam segala hal. Tuhan bersama kamu semua.
17 Salam daripada Paulus, kutulis dengan tanganku sendiri dalam setiap surat,

demikianlah kutulis.
18 Semoga kasih kurnia Junjungan kita Isa al-Masihmenyertai kamu semua.
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1 Timotius
1Surat ini daripadaPaulus, rasul Isaal-Masih, denganperintahAllahPenyelamatkita

dan Isa al-Masih, harapan kita,
2Kepada Timotius, anak sejatiku dalam iman:

SemogaAllahBapa dan Isa al-Masih Junjungan kitamenganugerahimukasih kurnia,
belas kasihan dan kesejahteraan.

Peringatan terhadap guru sesat
3 Sebagaimana telah kutegaskan kepadamu ketika aku bertolak ke Makedonia, su-

paya kamu tinggal di Efesus untukmemerintahkan beberapa orang berhenti daripada
menyebarkan ajaran sesat, 4mendengar cerita dongeng dan salasilah yang panjang.
Semua itu hanyamenimbulkan pertengkaran dan tidakmembawa ke jalan Allah yang
berasaskan iman. 5Tujuanperintah ini ialahkasihyangdatangdaripadahati yang suci,
hati nurani yang bersih dan iman yang ikhlas. 6Sesetengahmereka telahmenyimpang
daripadanya dan berpaling kepada perbincangan yang sia-sia. 7 Mereka hendak
menjadi guru Hukum, tetapi mereka tidak memahami apa yang mereka katakan dan
hal-hal yangmereka tegaskan dengan begitu yakin.

8 Tetapi kita tahu bahawa hukum adalah baik jika digunakan dengan betul. 9 Kita
tahubahawahukumdiadakanbukanuntuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang
hidup berleluasa dan ingkar, untuk orang yang tidak taat akan Allah dan yang berbuat
dosa, untuk orang yang tidak salih dan yang mengutamakan dunia, untuk pembunuh
ibubapa sendiri, serta untuk semuapembunuh. 10Selain itu jugauntukpenzina, untuk
peliwat, untuk penculik, untuk pendusta, untuk saksi palsu, dan untuk orang yang
melakukanapa sahaja yangbertentangandenganajaranbenaryang 11berasaskan Injil
muliaAllahYangTerpuji. Injil inilahyangdiamanahkankepadakuuntukdisampaikan.

Kasih kurnia Allah terhadap Paulus
12 Aku bersyukur kepada Isa al-Masih, Junjungan kita, yang telah menguatkanku,

kerana Dia menganggapku setia, lalu memberiku tugas itu, 13walaupun dahulu aku
seorang yang kufur, menganiaya dan ganas. Namun, aku dikasihani-Nya kerana aku
telah melakukan semuanya itu ketika aku jahil dan tidak beriman. 14 Tuhan kita
melimpahkan kasih kurnia-Nya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Isa al-Masih.

15 Pernyataan ini benar dan harus diterima sepenuhnya: Isa al-Masih datang ke
dunia untukmenyelamatkan orang yang berdosa – akulah orang yang paling berdosa.
16Namun demikian, justeru itulah aku dikasihani, supaya Isa al-Masih dapat menun-
jukkan kesabaran-Nya yang tidak terhingga, sebagai contoh kepada orang yang akan
beriman kepada-Nya untuk hidup kekal. 17 Penghormatan dan kemuliaan selama-
lamanya kepada Raja yang kekal, yang baqa, yang tidak dapat dilihat, Allah YangMaha
Esa. Amin.

18 Perintah ini kuamanahkan kepadamu, anakku Timotius, menurut apa yang telah
dinubuatkan tentangmu, supaya dengan mematuhinya, kamu akan perjuangkan per-
juangan mulia ini, 19 sambil berpegang kepada iman dan hati nurani yang bersih.
Ada yang membelakanginya lalu memusnahkan iman mereka. 20 Antaranya ialah
Himeneus dan Iskandar, yang kuserahkan kepada Iblis supaya mereka insaf daripada
mengkufuri Allah.

2
Doa jemaah
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1 Pertama-tama aku menyeru supaya permohonan, doa, syafaat dan kesyukuran
dirafakkanuntuk semuamanusia – 2untuk raja-raja dan semuayangmemegangkuasa,
supaya kita hidup aman tenteram, salih dan penuh hormat. 3 Inilah yang baik dan
diredai oleh Allah Penyelamat kita 4 yang berkehendakkan semua manusia disela-
matkan dan mengetahui apa yang benar. 5Hanya ada satu Allah dan hanya ada satu
pengantara di antara Allah dan manusia iaitu Isa al-Masih. 6 Dia telah menyerahkan
diri-Nya untuk menebus dosa seluruh umat manusia yang akan dipersaksikan pada
masanya. 7 Itulah sebabnya aku dijadikan pemberita Injil dan rasul – aku berkata
benar, aku tidak berdusta – dan sebagai pengajar kepada bangsa asing dalam iman dan
kebenaran.

8 Oleh itu aku menyeru kaum lelaki di mana-mana sahaja supaya berdoa serta
menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan atau perselisihan.

9 Aku juga menyeru kaum perempuan supaya berpakaian serta menghias diri
dengan sopan santun dan sederhana. Jangan berhias dengan jalinan rambut yang
berlebihan atau dengan emas ataupunmutiara mahupun pakaian yangmahal-mahal.
10Hiasi diri dengan perbuatan baik, yang sepatutnya bagi perempuan yang mengaku
taat akan Allah.

11 Perempuan hendaklah belajar dengan senyap dan rendah hati. 12 Aku tidak
membenarkan perempuan mengajar atau memerintah lelaki; dia harus berdiam
diri 13 kerana Adam telah dicipta dahulu, kemudian barulah Hawa. 14 Dan bukan
Adam yang terpedaya, tetapi perempuan itu yang terpedaya, lalu melakukan dosa.
15Walaupun demikian, perempuan akan diselamatkan dengan melahirkan anak jika
mereka tetap dalam iman, kasih, dan kesucian dengan penguasaan diri.

3
Syarat-syarat bagi penyelia jemaah

1Kata-kata ini benar: Jika seseorang ingin menjadi penyelia jemaah, maka dia ingin
akan pekerjaan yang baik. 2 Seorang penyelia jemaah haruslah tidak bercela. Dia
harus beristeri seorang sahaja, mengamalkan kesederhanaan dan penguasaan diri,
dihormati, meraikan tetamu dengan tangan terbuka, dan berkebolehan mengajar.
3Dia seharusnya bukan pemabuk, tidak melakukan kekerasan, lemah lembut, bukan
kaki gaduh, dan tidak tamak akan wang. 4Dia mesti tahumengurus rumah tangganya
dengan baik dan mendidik anak-anaknya supaya bersikap taat dan hormat. 5 (Jika
seseorang tidak tahu mengurus rumah tangganya sendiri, bagaimanakah dia hendak
mengurus jemaah Allah?) 6Dia seharusnya bukan seorang yang baru beriman, takut
kalau-kalau dia menjadi sombong dan dikutuk seperti Iblis dahulu. 7 Dia mestilah
mempunyai namayang baik dandihormati oleh orang di luar jemaah, supaya dia tidak
dicela dan terjerumus ke dalam perangkap Iblis.

8 Penolong jemaah juga haruslah orang yang dihormati, bukan orang yang lidah
bercabang, pemabuk atau mengejar keuntungan secara haram. 9Mereka hendaklah
berpegang teguh kepada rahsia iman dengan hati nurani yang suci. 10 Tetapi mereka
harus diuji terlebih dahulu dan jika didapati mereka tidak bercela, barulah dijadikan
penolong jemaah.

11Begitu juga isteri mereka, mestilah orang yang dihormati, tidak memfitnah orang,
mengamalkan kesederhanaan dan penguasaan diri, dan jujur dalam semua hal.

12 Setiap penolong jemaah haruslah orang yang hanya beristeri satu dan mendidik
anak-anak serta mengurus rumah tangga dengan baik. 13Penolong jemaah yang telah
menjalankan tugas dengan baik akan dihormati dan menjadi amat yakin dalam iman
dalam Isa al-Masih.
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14 Aku menuliskan hal-hal ini kepadamu, sungguhpun aku berharap akan dapat
mengunjungimu tidak lama lagi. 15Namun, kalau-kalauaku tidakdapat datangdengan
cepat, aku menuliskannya supaya engkau tahu bagaimana seharusnya berkelakuan
dalam rumahAllah, iaitu jemaah Allah YangHidup, tiang dan asas kebenaran. 16Tidak
dapat dinafikan betapamulianya rahsia iman kepada Allah:

Ia telahmenampakkan diri sebagai manusia,
dinyatakan benar oleh Roh Suci,

dilihat oleh paramalaikat,
diajarkan kepada bangsa-bangsa,

dipercayai di seluruh dunia,
dinaikkan dengan kemuliaan.

4
Arahan Paulus untuk Timotius

1 Roh Suci menyatakan dengan jelas bahawa pada akhir zaman sesetengah orang
akan berpaling daripada iman, mengikut roh-roh yang memperdayakan dan ajaran
roh-roh iblis. 2 Ajaran ini disampaikan oleh pendusta yang munafik yang hati
nuraninya bagaikan diselar besi panas. 3 Mereka melarang orang berkahwin dan
menegah orangmemakanmakanan yang telah dijadikanAllah untuk diterima dengan
syukur oleh orang yang beriman dan mengetahui ajaran yang benar. 4 Setiap ciptaan
Allah itu baik, dan tiada suatu apapun yang harus ditolak, asalkan diterima dengan
syukur, 5kerana segalanya telah disucikan dengan firman Allah dan doa.

6 Jika engkaumengajarkan hal-hal ini kepada saudara-saudara seiman, engkau akan
menjadi hamba Isa al-Masih yang baik, yang dipupuk dengan kata-kata iman dan
ajaran baik yang telah kauikut dengan teliti. 7 Jauhilah cerita-cerita yang bercorak
duniawi dan karut, serta latihlah diri menjadi orang yang salih. 8 Latihan jasmani
ada faedahnya, tetapi kesalihan berfaedah dalam segala hal, bagi kehidupan sekarang
mahupun kehidupan akan datang.

9 Kata-kata ini benar dan harus diterima sepenuhnya. 10 Kita bekerja keras dan
berjuang, kerana kita yakin kepada Allah Yang Hidup, Penyelamat semua manusia,
terutamanyamereka yang beriman.

11 Perintahkan dan ajarkanlah semua ini. 12 Jangan biarkan sesiapa menghinamu
kerana usiamu yang muda. Jadikan dirimu teladan kepada semua orang beriman
dari segi kata-kata, kelakuan, kasih, iman dan kesucian. 13Hingga aku datang nanti,
tumpukan perhatian kepada membaca Kitab Suci di khalayak ramai, menyampaikan
firmandanmengajarorang. 14 Jangan lalaidalammenggunakankurniayangdiberikan
kepadamu melalui nubuat ketika sekumpulan tua-tua jemaah meletakkan tangan ke
atasmu.

15 Lakukanlah hal-hal ini dengan rajin. Curahkan seluruh keupayaan dirimu
kepadanya, supaya kemajuanmu jelas di mata semua orang. 16 Berhematlah tentang
dirimu dan ajaranmu. Lakukan terus-menerus, kerana dengan demikian engkau akan
menyelamatkan dirimu danmereka yangmendengar kata-katamu.

5
Petunjuk dan nasihat

1 Jangan marahi orang yang lebih tua daripadamu, tetapi nasihati dia seolah-olah
dia bapamu. Nasihati lelaki yang lebih muda daripadamu seperti saudara lelakimu,
2 perempuan yang lebih tua seperti ibumu, perempuan yang lebih muda seperti adik
perempuanmu, dengan hati yang suci.



1 Timotius 5:3 295 1 Timotius 6:2

3 Hormati balu yang benar-benar hidup sebagai balu. 4 Tetapi jika seorang balu
mempunyai anak cucu,mereka terlebih dahulumengamalkan kesalihandi rumahdan
membalas budi orang tua mereka, kerana ini baik dan diredai Allah. 5 Seorang balu
yang benar-benar hidup sendirian tanpa tempat bergantung hanya berharap kepada
Allah dan berdoa siang malam. 6 Sebaliknya, seorang balu yang hidup berpelesiran
sudahpun mati walaupun masih hidup. 7 Suruhlah mereka taati segala ini supaya
mereka tidak bercela. 8 Sekiranya seseorang tidak menjaga sanak saudaranya, apatah
lagi seisi rumahnya sendiri, maka dia menyangkal iman dan lebih buruk daripada
orang yang tidak beriman.

9 Jangan masukkan ke dalam golongan balu mereka yang berusia di bawah enam
puluh tahun. Seseorang boleh digolongkan sebagai balu hanya jika dia bersuami cuma
sekali, 10 dan terkenal berbuat baik, seperti mengasuh anak-anak, menumpangkan
orang luar di rumahnya,melayani orang salih denganhormat,membantuorangdalam
kesusahan, serta sentiasa membuat kebajikan.

11 Jangan masukkan balu muda ke dalam golongan ini kerana apabila nafsu men-
gatasi tumpuan mereka kepada al-Masih, mereka hendak berkahwin lagi 12 dan
dengan demikian dicela kerana mereka telah melanggar ikrar mereka yang pertama.
13 Tambahan pula mereka belajar membuang masa merayau dari rumah ke rumah.
Bukan itu sahaja, mereka mengumpat dan menjaga tepi kain orang, mengatakan apa
yang tidak patut disebutkan. 14Oleh yang demikian aku mahu balu muda berkahwin
lagi, mendapat anak danmengurus rumah tangga, supayamusuh tidak dapatmembu-
rukkan nama kita; 15kerana ada yang telah berpalingmenurut Iblis.

16 Sekiranya seseorang perempuan yang beriman mempunyai ahli keluarga yang
kematian suami, dia harus menjaga mereka dan tidak membebani jemaah dengan
tanggungjawab itu. Dengan demikian jemaah dapat membantu balu yang tidak ada
tempat untuk bergantung.

17 Tua-tua yang melaksanakan kewajipannya dengan sempurna layak menerima
penghormatan tinggi, terutamanya yang giat menyampaikan firman dan ajaran.
18Sebagaimana tersurat dalamKitab Suci, ‘Jangan berangusmulut lembu yang sedang
mengirik biji-bijian,’dan ‘Orangyangbekerja layakmenerimaupah.’ 19 Janganpercaya
tuduhan terhadap seorang tua-tua jemaah melainkan diperkukuh oleh dua tiga orang
saksi. 20Apabila orang berbuat dosa, tegurlahmereka di hadapan jemaah supaya yang
lain gentar melakukan perbuatan demikian.

21 Di hadapan Allah, Isa al-Masih dan malaikat-malaikat yang terpilih, aku men-
garahkanmumematuhi perintah-perintah ini tanpa prasangka atau pilih kasih.

22 Jangan terburu-buru meletakkan tangan ke atas seseorang dan jangan turut serta
membuat dosa dengan orang. Jaga kesucianmu.

23 Jangan minum air sahaja, minumlah sedikit air anggur demi perutmu dan
badanmu yang kerap sakit.

24Dosa sesetengah orang ketara lalu dihakimi, manakala dosa sesetengahnya akan
ternyata kemudian. 25 Demikian juga, sesetengah perbuatan baik terserlah di mata
orang, namun yang tidak kelihatan pun tidaklah tersembunyi.

6
1 Semua orang yang menjadi hamba harus menganggap tuan mereka wajar men-

dapat segala penghormatan supaya orang tidak dapat memburukkan nama Allah dan
ajaran kita. 2Apabila tuan mereka seorang beriman, mereka tidak harus memandang
ringan kepadanya malah harus melayannya dengan lebih baik lagi, kerana yang
mendapatmanfaat layananmereka itu saudara seimanyangdikasihi. Hal-hal ini harus
kamu ajarkan dan sampaikan sebagai nasihat.
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Tamak akanwang
3 Jika sesiapa mengajarkan sesuatu yang berlainan dan tidak menerima kata-kata

yang benar iaitu kata-kata Isa al-Masih, Junjungan kita, dan ajaran yang selaras
dengan kesalihan; 4dia bersifat angkuh dan jahil, asyik bertikai dan berbahas tentang
kata-kata, sehingga menimbulkan iri hati, perkelahian, pencacian, syak wasangka
yang buruk, 5 pertengkaran sia-sia orang yang berfikiran keji dan tidak mengenal
kebenaran. Sangkanya kesalihan itu satu caramendapat keuntungan.

6 Kesalihan yang disertai dengan rasa puas dengan apa yang dimiliki, itulah keun-
tungan besar. 7 Kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan pasti sekali
kita tidak dapat membawa apa-apa apabila kita meninggalkannya. 8Oleh itu, jika kita
ada pakaian dan makanan, kita harus berasa puas. 9Orang yang mahu kaya tergoda
dan terperangkap oleh pelbagai keinginan yang sia-sia dan berbahaya, yang menjeru-
muskannya ke dalam kerosakan dan kemusnahan. 10 Cinta akan wang punca segala
kejahatan. Sesetengah orang memburu wang dengan begitu tamaknya sampaikan
tersesat daripada iman dan akhirnyamenanggung berbagai-bagai kesengsaraan jiwa.

Perintah Paulus untuk Timotius
11 Tetapi kamu, wahai hamba Allah, jauhilah segala ini. Amalkanlah kebenaran,

kesalihan, iman, kasih, kesabaran dan sikap lemah lembut. 12 Berjuanglah dalam
perjuangan iman yang benar. Berpegang teguhlah kepada hidup kekal; kepada hidup
itulah kamu telah dipanggil ketika kamumembuat pengakuan yang benar di hadapan
saksi yang ramai. 13DihadapanAllah yangmemberi nyawakepada segala sesuatu, dan
di hadapan Isa al-Masih yangmemberi kesaksian akan pengakuan yang benar kepada
Pontius Pilatus, aku berpesan kepadamu, 14 taatilah perintah ini dengan sempurna
tanpa cela hingga hari Isa al-Masih, Junjungan kita, datang kembali, 15 yang akan
ditunjukkanTuhanpadamasa yangditentukanoleh-Nya sendiri. Dia Pemerintah yang
suci dan satu-satunya Raja sekalian raja dan Junjungan sekalian junjungan. 16Hanya
Dia yang hidup selama-lamanya, wujud dalam cahaya yang tidak dapat didekati, tidak
pernah dan tidak dapat dilihat manusia. Bagi-Nya penghormatan dan kuasa selama-
lamanya. Amin.

17 Perintahkan orang yang kaya pada masa ini supaya jangan angkuh, jangan
berharapkan kekayaan yang sebenarnya tidak kekal, tetapi bergantunglah kepada
Allah yang hidup, yang melimpahkan segala sesuatu kepada kita untuk kita nikmati.
18Hendaklahmereka berbuat baik, supayamereka kaya dengan amal kebajikan, sedia
memberi, relaberkongsi. 19Dengandemikianmerekameletakkanasas yang teguhbagi
diri mereka untuk hari kemudian supayamereka dapat hidup kekal kelak.

20Wahai Timotius, jagalah apa yang telah diamanahkan kepadamu. Jauhi bebelan
dan pertengkaran yang bercorak duniawi serta sia-sia, kononnya atas nama ilmu
pengetahuan; 21 dengan menyuarakannya sesetengah orang telah sesat dalam hal
iman.
Semoga Allahmemberkatimu.
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2 Timotius
1Surat ini daripada Paulus, rasul Isa al-Masih, dengan kehendak Allah, menurut apa

yang telah dijanjikan, iaitu hidup di dalam Isa al-Masih,
2Kepada Timotius, anakku yang dikasihi:

Semoga Allah Bapa dan Isa al-Masih, Junjungan kita, menganugerahimu kasih
kurnia, belas kasihan dan kesejahteraan.

Kesetiaan dalam iman
3 Aku bersyukur kepada Allah yang kusembah dengan hati nurani yang suci seba-

gaimana telah dilakukan oleh nenek moyangku. Aku sentiasa mengingatimu dalam
doaku siangmalam. 4Apabila akumengenangairmatamu, aku sungguh inginbertemu
kembali denganmu supaya hatiku dipenuhi rasa bahagia. 5 Aku juga mengingati
imanmu yang tulus ikhlas, yang mula tersemai di jiwa nenekmu Lois dan ibumu
Eunike, dan aku yakin bertapak dalam dirimu juga. 6Oleh itu aku mengingatkanmu
supaya menggerakkan kurnia Allah yang berada dalam dirimu sejak aku meletakkan
tangan ke atasmu. 7Allah tidak memberi kita semangat ketakutan, tetapi kuasa, kasih
dan tatatertib.

8Oleh yang demikian, janganlah berasa malu untukmemberikan kesaksian tentang
Junjungan kita atau malu bahawa aku terpenjara kerana-Nya, tetapi bersamalah den-
ganku menanggung penderitaan kerana Injil menurut kuasa Allah. 9 Allah menyela-
matkan kita danmemanggil kita untuk hidup suci, bukanlah kerana amalan yang telah
kita lakukan, tetapi kerana tujuan dan kasih kurnia-Nya yang telah dianugerahkan-
Nya kepada kita dalam Isa al-Masih sebelum permulaan zaman. 10 Sekarang segala ini
telah dinyatakan dengan kedatangan Penyelamat kita Isa al-Masih, yangmelenyapkan
kematian dan memberikan penerangan tentang hidup kekal selama-lamanya melalui
Injil. 11Akutelahditugaskanmenjadi seorangdaripadapemberita Injil, rasul, danguru.
12 Oleh itu aku menanggung segala penderitaan ini. Namun, aku tidak berasa malu,
kerana aku tahu akan Tuhan yang kupercayai dan aku yakin Dia dapat memelihara
apa yang kuserahkan kepada-Nya hingga pada Hari itu.

13 Berpegang teguhlah kepada rangkaian kata-kata benar yang telah kamu dengar
daripadaku, dengan iman dan kasih dalam Isa al-Masih. 14 Peliharalah perkara baik
yang diamanahkan kepadamu dengan Roh Suci yang berada dalam diri kita.

15 Kamu tahu bahawa semua yang di Asia telah berpaling daripadaku, termasuk
Figelus dan Hermogenes.

16 Semoga Tuhan menunjukkan kasihan kepada Onesiforus sekeluarga, kerana dia
sering menyegarkan tubuh dan jiwaku, serta tidak malu bahawa aku dipenjarakan,
17malah apabila dia tiba di Rom, dia telahmencariku sedaya upaya sehingga bertemu.
18 Semoga Tuhan mengurniainya supaya mendapat belas kasihan daripada-Nya pada
Hari itu! Engkau cukupmengetahui pelbagai cara dia telahmenolongku di Efesus.

2
1Anakku, kuatkan dirimu dengan kasih kurnia yang ada dalam Isa al-Masih. 2Segala

yang telah kaudengar daripadaku di hadapan saksi yang ramai, sampaikan kepada
orang setia yang dapat mengajarkannya kepada orang lain pula. 3Kamumestilah ikut
serta menanggung kesusahan sebagai seorang askar yang baik di bawah Isa al-Masih.
4 Seseorang yang memegang tugas dalam peperangan tidak akan melibatkan dirinya
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dengan hal ehwal kehidupan ini, supaya diamendapat keredaan orang yangmengam-
bilnya sebagai askar. 5Demikian juga jika seseorangmenyertai pertandingan olahraga,
dia tidak akan mendapat mahkota kemenangan melainkan dia bertanding mengikut
semua peraturan. 6 Petani yang telah bertungkus-lumus, pasti dialah yang pertama
menikmati hasil tanaman. 7 Fikirkan kata-kataku kerana Tuhan akan mengurniaimu
pengertian dalam semua perkara.

8 Ingatlah bahawa Isa al-Masih, keturunanDaud, telah dibangkitkan daripada kema-
tian menurut Injil yang kusampaikan, 9 yang kerananya aku menderita seolah-olah
aku seorang penjahat, sehingga dipenjarakan. Tetapi firman Allah tidak mungkin
dipenjarakan. 10 Oleh itu aku menanggung segalanya untuk mereka yang terpilih,
supaya mereka juga mendapat penyelamatan dalam Isa al-Masih dengan kemuliaan
yang kekal.

11Kata-kata ini benar:

Jika kita mati bersama-Nya,
kita juga akan hidup bersama-Nya;
12 jika kita tabah,
kita juga akanmemerintah bersama-Nya.

Jika kita menyangkal-Nya,
Dia juga akanmenyangkal kita;

13 jika kita tidak setia,
Dia tetap setia,

Dia tidak bolehmenyangkal diri-Nya.

Pekerja yang diredai Allah
14 Ingatkan mereka tentang segala ini. Pesan kepada mereka di hadapan Allah

supaya jangan bertengkar sia-sia tentang kata-kata, sehingga membinasakan orang
yangmendengar. 15Berusahalah supaya ternyata kamu diredai Allah, seorang pekerja
yang tidak perlu berasa malu, yang menyebarkan kebenaran dengan sewajarnya.
16 Jauhi percakapan yang bercorak duniawi dan sia-sia, kerana ini akan menambah
kemungkaran. 17 Kata-kata mereka akan merebak seperti penyakit barah, Himeneus
dan Filetus termasuk orang begini. 18 Mereka telah sesat dalam hal kebenaran.
Mereka berkata bahawa kebangkitan daripada kematian telah berlalu, dan mereka
merosakkan iman sesetengah orang. 19 Namun demikian, asas kukuh Allah tetap
bertapak, diteguhkan oleh: ‘Tuhan mengenal siapa milik-Nya,’ dan ‘Setiap orang yang
menyebut nama Tuhan hendaklahmeninggalkan kejahatan.’

20 Tetapi di dalam rumah yang besar bukan hanya ada bekas daripada emas dan
perak tetapi juga daripada kayu dan tanah liat, sesetengahnya untuk kegunaan mulia
dan sesetengahnya untuk kegunaan cemar. 21 Dengan demikian, jika seseorang
membersihkan dirinya daripada kecemaran, dia akanmenjadi bekas untuk kegunaan
mulia, berguna kepada Tuannya, dan bersedia untukmelakukan kerja yang baik.

22 Singkirkan hawa nafsu muda. Berusaha mengamalkan kebenaran, iman, kasih
dan kesejahteraan bersama mereka yang menyeru Tuhan dengan hati yang suci.
23 Jauhi perbahasan yang sia-sia dan jahil, sebab kamu tahu semua ini mencetuskan
perkelahian. 24 Hamba Tuhan tidak harus berkelahi. Sebaliknya, mereka mestilah
lemah lembut kepada semua orang, pandai mengajar, sabar, dan 25 dengan rendah
hati menegur orang yang menentang, semoga Allah membukakan hati mereka untuk
bertaubat supaya mereka mengenal kebenaran, 26 lalu mereka menjadi waras sem-
ula dan terlepas daripada cengkaman Iblis yang telah memerangkap mereka untuk
melakukan kehendaknya.
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3
Kemungkaran pada akhir zaman

1 Ketahuilah, bahawa pada akhir zaman, akan datang suatu masa yang sukar.
2 Manusia akan menjadi pencinta diri, pencinta wang, bercakap besar, berlagak
bongkak, mencaci-maki, ingkar terhadap ibu bapa, tidak bersyukur, tidak suci, 3 tidak
mengasihi, tidak mengampuni, suka memfitnah, tidak menguasai diri, buas dan
pembenci kebaikan, 4 khianat, gopoh, angkuh, serta lebih mencintai keseronokan
daripadamengasihiAllah. 5Merekamenjalankankewajipanagama tetapimenyangkal
kuasanya. Jauhilah orang demikian.

6 Di kalangan mereka ada yang masuk secara rahsia ke rumah orang dan
memerangkap perempuan lemah, yang dibebani dosa serta dipengaruhi pelbagai
keinginan. 7 Perempuan-perempuan ini sentiasa belajar tetapi tidak menerima kebe-
naran. 8 Sebagaimana Yanes dan Yambres melawan Nabi Musa dahulu, demikianlah
orang ini menentang ajaran yang benar – mereka tidak berfikiran waras dan telah
menyeleweng daripada iman sebenar. 9Namun mereka tidak akan berjaya lebih jauh
lagi, kerana semua orang akan menyedari kebodohan mereka, seperti halnya dengan
Yanes dan Yambres dahulu.

Perintah Paulus untuk Timotius
10 Tetapi kamu telah mengikut dengan penuh hemat segala ajaranku, cara hidupku,

tujuan hidupku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketabahanku. 11Kau telahmelihat
penganiayaan dan kesengsaraan serta segala yang menimpaku di Antiokhia, Ikonium
dan Listra – betapa penganiayaan yang kutanggung. Akan tetapi Tuhan telahmenyela-
matkanku daripada semuanya itu. 12Memang, semua orang yang ingin hidup warak
dalam Isa al-Masih akan dianiaya. 13 Orang durjana dan penipu akan bertambah
durjana, memperdaya serta diperdaya. 14 Tetapi kamu mestilah terus berpegang
kepada segala yang telah kamu pelajari dan yakini, kerana kamu tahu daripada siapa
segalanya telah kamu pelajari, 15 dan sejak kecil kamu telah mengenal Kitab Suci
yang dapat memberimu kebijaksanaan untuk diselamatkan melalui iman dalam Isa
al-Masih. 16 Seluruh Kitab Suci diwahyukan oleh Allah, dan berguna untuk mengajar,
menegur, membetulkan dan mendidik ke arah kebenaran. 17Dengan demikian, tiap-
tiap orang yang mengabdikan diri kepada Allah akan dilengkapi sepenuhnya untuk
melakukan segala kerja yang baik.

4
1 Di hadapan Allah dan Isa al-Masih yang akan menghakimi mereka yang hidup

dan yang mati, dan demi kedatangan-Nya serta kerajaan-Nya, aku menyerumu:
2 Beritakanlah firman Allah, bersedialah pada setiap masa, baik masanya sesuai
mahupun tidak. Tunjukkan apa yang salah, tegur dan nasihatimereka dengan seluruh
kesabaran dan ajaran, 3 kerana akan sampai masanya mereka tidak menerima ajaran
yang benar, tetapi mengumpulkan ramai guru mengikut kehendak mereka sendiri
untuk mengajar apa yang ingin didengar oleh mereka. 4 Mereka enggan menden-
gar ajaran yang benar tetapi menumpukan perhatian kepada cerita-cerita dongeng.
5 Tetapi kamu, waspadalah dalam segala hal, tabah menanggung kesusahan, jalankan
kerja menyebarkan Injil dan laksanakan tugas yang diamanahkan kepadamu dengan
sempurna.

6Tentangdiriku, kiniaku laksanaminumanyangsedangdituangkansebagaipersem-
bahan kepada Allah, dan sudah hampir masanya aku pergi menghadap-Nya. 7 Aku
telah berjuang dalam perjuangan mulia ini, aku telah sampai ke garis akhir, aku
telah setia dalam iman. 8 Sekarang mahkota kebenaran telah disediakan untukku.
Junjungan, hakimyangadil itu, akanmengurniakannyakepadakupadaHari itu, bukan
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kepadaku sahaja, tetapi kepada semua orang yang telah menunggu kedatangan-Nya
dengan penuh rindu.

Nasihat akhir
9Berusahalahuntukmengunjungikudengansegera. 10Demas telahmeninggalkanku

kerana dia mencintai dunia ini, dia telah bertolak ke Tesalonika. Kreskes pula telah
pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. 11 Hanya Lukas ada bersamaku. Dapatkan
Markusdanbawadiadenganmu, keranadiadapatmembantukudalamtugasku. 12Aku
telah mengutus Tikhikus ke Efesus. 13Apabila kamu datang kelak, bawa baju kot yang
kutinggalkan dengan Karpus di Troas dan juga kitab-kitabku, terutamanya gulungan
kulit.

14 Iskandar, tukang tembaga itu, telah banyak melakukan kejahatan terhadapku.
Semoga Tuhan membalasnya setimpal dengan perbuatannya. 15 Kamu juga harus
waspada dengannya, kerana dia menentang keras perkhabaran kita.

16Ketika akumembela diriku pada kali pertama, tiada seorang pun berdiri di sisiku,
semuanya meninggalkanku. Semoga Allah tidak menyalahkan mereka kerananya.
17 Tetapi Tuhan menyertaiku dan memberiku kekuatan, supaya berita baik dapat
disebarkan sepenuhnyamelaluiku, dan semua orang bukan bani Israel dapatmenden-
garnya. Juga aku telah diselamatkan daripada mulut singa. 18 Tuhan akan menyela-
matkanku daripada segala perbuatan durjana danmemeliharaku untuk kerajaan-Nya
di syurga. Segala kemuliaan bagi-Nya untuk selama-lamanya. Amin.

Salam akhir
19 Sampaikan salamku kepada Priskila dan Akwila, serta keluarga Onesiforus.

20Erastus tinggal di Korintus, tetapi Trofimus kutinggalkan di Miletus kerana dia sakit.
21 Cubalah sedaya upayamu untuk datang sebelum musim dingin. Ebulus berkirim
salam kepadamu, demikian juga Pudens, Linus, Klaudia dan semua saudara seiman
yang lain.

22 Semoga Tuhan bersama rohmu. Semoga kasih kurnia Allahmenyertaimu.
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Titus
1 Surat ini daripada Paulus, sebagai hamba Allah dan rasul Isa al-Masih demi iman

semua orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran yang menghasilkan
kesalihan. 2 Iman dan pengetahuan itu berasaskan harapan untukmemperoleh hidup
yang kekal. Allah tidak berdusta, Dia telah menjanjikan hidup ini sebelum permulaan
zaman. 3 Pada masa yang telah ditentukan, Allah menyatakan janji itu melalui
perkhabaran-Nya yang diamanahkan kepadaku. Aku menyebarkan perkhabaran ini
dengan perintah Allah Penyelamat kita,
4Kepada Titus, kamu seperti anakku sendiri dalam iman kita yang sama:

Semoga Allah Bapa dan Isa al-Masih Penyelamat kita menganugerahimu kasih kurnia
dan sejahtera.

Tugas Titus di Kreta
5 Aku telah meninggalkanmu di Kreta supaya kamu dapat melaksanakan segala

hal yang masih perlu diselesaikan serta melantik tua-tua di setiap kota seperti telah
kuarahkan kepadamu. 6 Seorang tua-tua hendaklah tidak bercela, dan beristeri
seorang sahaja, manakala anak-anaknya haruslah hidup beriman dan tidak dapat
dituduh berkelakuan liar serta ingkar. 7 Ini perlu kerana seorang penyelia jemaah
memegang tugas mengendalikan pekerjaan Allah. Oleh yang demikian, dia mestilah
tidak bercela – tidakmenindas orang lain, tidak pemarah, tidak pemabuk, tidak ganas,
dan tidak rakus. 8Dia haruslah bersifat mesra, mencintai kebaikan, pandaimenguasai
diri, tulus, suci dan berdisiplin. 9 Dia mesti berpegang teguh kepada perkhabaran
yang layak dipercayai serta selaras dengan asas iman. Dengan demikian dapatlah
dia menggalakkan orang menerima ajaran yang benar dan menunjukkan kesilapan
mereka yangmenentang ajaran itu.

10 Ini kerana adanya ramai pemberontak, orang yang bercakap kosong dan penipu,
terutamanya orang yang dahulunya daripada mazhab persunatan. 11Mulut mereka
mesti ditutupkan kerana mereka telah memesongkan seisi keluarga orang den-
gan mengajar ajaran yang tidak patut – untuk mendapat keuntungan yang haram.
12 Seorang nabi mereka dari Kreta pernah berkata, ‘Orang Kreta pembohong. Mereka
rakus dan malas laksana binatang buas.’ 13 Kata-kata itu memang benar. Oleh itu
tegurlah dengan tegas sesiapa yang menyebarkan ajaran palsu, supaya mereka tetap
berpegang teguh kepada ajaran yang benar, 14 dan tidak terpengaruh dengan cerita
karut orang Yahudi atau perintah-perintah yang dikenakan oleh orang yang menolak
ajaran yang benar. 15Bagi orang yang suci, segala-galanya suci. Sebaliknya bagi orang
yang fikirannya dinodai dosa dan tidak percaya akan kebenaran, tiada suatu pun yang
suci, kerana jiwa dan hati nuraninya sudah tercemar. 16Mereka mendakwa mereka
mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka tidak membuktikan dakwaan ini. Mereka
terkutuk, ingkar kepada Allah, dan tidak dapat melakukan sesuatu yang baik.

2
Tanggungjawab orang tua danmuda

1Kamu harus sampaikan ajaran yang selaras dengan asas kepercayaan yang benar.
2Nasihatilah lelaki yang lebih tua supaya hidup sederhana, dihormati orang,mempun-
yai penguasaan diri, kuat beriman, penuh dengan kasih dan kegigihan.
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3 Seterusnya, nasihatilah perempuan yang lebih tua supaya berkelakuan santun:
jangan menjadi pengumpat, peminum, sebaliknya ajarkanlah kebaikan. 4 Dengan
demikian dapatlah perempuan yang lebih tuamembimbing perempuanmuda supaya
mengasihi suami dan anak-anak, 5 pandai mengawal diri, suci, menjadi suri rumah
yang rajin, baik hati, dan taat kepada suami. Maka tidaklah dapat orang mencela
perkhabaran Allah.

6Orang lelakimudapula, nasihatilahmerekasupayamengawaldiri. 7 Jadilah teladan
kepada mereka dengan melakukan perbuatan yang baik. Ajarlah mereka dengan
ikhlas dan bersungguh-sungguh 8dan gunakan kata-kata bijak yang tidak dapat dicela,
supayamusuhmumalu kerana gagal mencari kesalahan kita.

9Ajarkanhamba supayamematuhi perintahdanmenyenangkanhati tuannyadalam
semua perkara. Hamba tidak harus membantah 10 atau mencuri, sebaliknya hendak-
lah sentiasa amanah sehingga dalam segala hal mereka menjadikan ajaran tentang
Allah Penyelamat kita itu menarik.

11 Hal ini demikian kerana kasih kurnia Allah yang menyelamatkan seluruh umat
manusia telah nyata. 12 Kita diajar supaya hidup warak, tidak memburu hal-hal
duniawi,mengawal diri, ikhlas, danmenghormati Allah pada zaman ini. 13Kita sedang
menungguHari yang kita harap-harapkan, ketika kemuliaan AllahMaha Besar dan Isa
al-Masih Penyelamat kita akan terserlah. 14Al-Masih telahmengorbankan nyawa-Nya
untuk membebaskan kita daripada segala kejahatan, menyucikan kita, menjadikan
kita milik-Nya serta mendorong kita berbuat baik.

15 Ajarkanlah segala ini, dan galakkan serta tegur semua yang mendengar kata-
katamu dengan penuh wibawa. Jangan biarkan sesiapa memandang rendah
kepadamu.

3
Melakukan apa yang baik

1 Nasihati jemaahmu supaya taat akan pemerintah dan penguasa, serta sentiasa
bersedia melakukan kebaikan. 2 Larang mereka mengumpat atau bertengkar, dan
dorongmereka bersikap ramah-tamah serta lemah lembut kepada semua orang.

3Dahulu kita juga bodoh, ingkar dan sesat. Kita dikuasai pelbagai nafsu dan keing-
inan. Kita hidup dengki-mendengki dan benci-membenci. 4 Tetapi Allah Penyelamat
kita menunjukkan kasih dan ihsan-Nya kepada kita. 5 Allah menyelamatkan kita,
bukan kerana kebenaran yang kita lakukan, tetapi kerana belas kasihan-Nya. Dia
menyelamatkan kita melalui pentahiran kelahiran semula dan melalui pembaharuan
yang dilakukan Roh Suci. 6 Allah melimpahkan Roh Suci itu kepada kita melalui Isa
al-Masih, Penyelamat kita. 7 Maka dengan kasih kurnia-Nya kita sudah dibenarkan
untuk menjadi anak waris yang mendapat hidup kekal yang kita harapkan. 8 Kata-
kata ini benar. Berikanlah perhatian terhadap hal-hal tersebut, supaya orang yang
beriman kepada Allah berusaha sepenuhnya untuk melakukan segala yang baik serta
bermanfaat kepada semua orang.

9 Sebaliknya, jauhilah perbahasan yang sia-sia, perbuatan menyusur-galur nenek
moyang, pertengkaran dan pertikaian tentang hukum Taurat. Segala ini tidak mem-
bawa faedah. 10 Berikan amaran kepada sesiapa yang menyebabkan perpecahan di
kalangan jemaah. Nasihati dia sekurang-kurangnya dua kali; jika dia tidak berubah,
jauhilah dia. 11 Kamu tahu bahawa orang yang demikian itu sesat dan berdosa; dia
menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri.

Salam akhir
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12Apabila aku mengutus Artemas atau Tikhikus kepadamu, cubalah seberapa daya
mengunjungikudiNikopolis, kerana aku telahmembuat keputusanakanberadadi situ
pada musim dingin. 13 Berikanlah sepenuh bantuan kepada peguam yang bernama
Zenas dan kepada Apolos, supaya mereka dapat memulakan perjalanan tanpa keku-
rangan apa-apa. 14 Jemaah kita haruslah mengamalkan kebajikan untuk membantu
orang yangmemerlukan pertolongan. Dengan demikian bergunalah hidupmereka.

15 Semua saudara yang bersamaku berkirim salam kepada sahabat-sahabat seiman.
Semoga kasih kurnia Allahmenyertai kamu semua.
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Filemon
1 Surat ini daripada Paulus yang dipenjarakan kerana Isa al-Masih, juga daripada

saudara kita Timotius,

Surat ini ditujukan kepada Filemon, sahabat kami dan teman sekerja, 2kepada saudari
kita Apfia, dan kepada rakan seperjuangan kita Arkhipus, serta kepada jemaah yang
berhimpun di rumahmu:
3 Semoga Allah Bapa kita dan Junjungan Isa al-Masih menganugerahimu kasih kurnia
dan sejahtera.

Ucapan syukur
4 Saudaraku Filemon, aku sentiasa bersyukur kepada Allah Tuhanku dan menyebut

namamudi dalamdoaku, 5kerana akumendengar tentang imanmukepada Junjungan
Isa, dan kasihmu terhadap semua orang salih. 6Aku berdoa semoga persaudaraan kita
sebagai orang yang beriman kepada al-Masih akan membawa pengertian yang lebih
mendalam tentang segala yang baik yang kita miliki di dalam al-Masih. 7 Saudaraku
Filemon, kasihmu sungguhmenggembirakan danmenggalakkan hatiku kerana kamu
telahmenyegarkan hati sekalian orang salih.

Rayuan Paulus bagi pihak Onesimus
8Oleh itu, aku bolehmemerintahkan kamudengannamaal-Masihmembuat sesuatu

yang harus dilakukan. 9Namun demikian, kerana akumengasihimu, aku hanyamem-
inta kamu membuatnya. Aku Paulus, seorang yang sudah tua dan kini dipenjarakan
kerana Isa al-Masih. 10Akumembuat permintaan ini bagi pihak Onesimus, yang telah
kujadikan sebagai anakku sendiri sewaktu aku di dalam penjara. 11Dahulu dia tidak
bergunabagimu, tetapi sekarangdia bergunabukan sahaja bagimumalah juga bagiku.

12Akumenghantar kembali kepadamuOnesimus yang amat kukasihi. 13Sebenarnya
aku mahu dia tetap bersamaku di sini untuk membantuku bagi pihakmu sepanjang
tempoh aku dipenjarakan kerana menyebarkan Injil. 14 Namun demikian, aku tidak
mahumemaksa kamumembantuku. Biarlah bantuan itu kamu hulurkan dengan rela
hati. Oleh itu aku tidakmahuberbuat apa-apa tanpapersetujuanmu. 15MungkinOnes-
imus meninggalkanmu untuk sementara waktu supaya kamu mendapatnya kembali
untuk selama-lamanya. 16 Kini dia bukan hanya seorang hamba, dia saudara yang
dikasihi. Dia amat bererti bagiku, dan tentulah lebih bererti bagimu, baik sebagai
hambamahupun sebagai saudara dalam Tuhan.

17 Oleh itu, sekirannya kamu menganggapku sebagai rakan sekerja, sambutlah
dia kembali seperti kamu menyambutku. 18 Jika ada kesalahannya atau hutangnya
kepadamu, biarlah akuyangmenanggungnya. 19Lihatlah, kata-kata berikut kuterakan
dengan tulisanku sendiri: Aku, Paulus, akanmenyelesaikan segala-galanya –Aku tidak
perlu mengingatkan kamu bahawa kamu berhutang kepadaku dirimu sendiri. 20Oleh
itu, demi Tuhan tolonglah aku dan gembirakan hatiku sebagai saudara seiman dalam
al-Masih. 21 Ketika menulis surat ini, aku yakin bahawa kamu akan menunaikan
permintaanku. Malah sebenarnya aku tahu bahawa lebih daripada yang kuminta itu
pun akan kamu lakukan.

22Sementara itu, sediakanlah bilik untukku di rumahmu, kerana aku berharapAllah
akanmengabulkan doa kamu semua semoga aku kembali kepadamu.

Ucapan akhir Paulus
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23 Epafras, yang dipenjarakan bersamaku kerana Isa al-Masih, berkirim salam
kepadamu. 24 Juga sambutlah salam rakan-rakan seperjuanganku: Markus, Aris-
tarkhus, Demas dan Lukas.

25 Semoga kasih kurnia Junjungan Isa al-Masihmenyertai roh kamu semua.
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Ibrani
Allah berfirmanmelalui Putera-Nya

1 Allah telah berfirman pada pelbagai zaman dan dengan aneka cara kepada nenek
moyang kita melalui nabi-nabi. 2 Tetapi pada akhir zaman ini Allah telah berfirman
kepada kita melalui Putera-Nya, yang telah dijadikan-Nya pewaris kepada segala-
galanya; melalui Putera-Nya itu Allah telah mencipta alam semesta. 3 Putera itu
adalah sinar gemilang kemuliaan Allah dan gambaran sempurna kewujudan-Nya. Dia
memelihara segala-segalanya dengan kekuasaan firman-Nya. Setelah menghapuskan
dosa kita melalui diri-Nya sendiri, Dia duduk di sebelah kanan Yang Maha Mulia yang
bertakhta di syurga. 4Diri-Nya jauh lebih baik daripada paramalaikat; keranamelalui
warisan, Dia telahmendapat nama yang lebih cemerlang daripadamereka.

5Kepadamalaikat manakah Allah pernah berfirman:

‘Engkau Putera-Ku,
pada hari ini Akumenjadi Bapa-Mu’?

Dan juga:

‘Aku akanmenjadi Bapa-Nya,
dan Dia akanmenjadi Putera-Ku’?

6 Selanjutnya, apabila Allah menghantar semula putera sulung-Nya ke dalam dunia
maka firman-Nya:

‘Hendaklah semuamalaikat Allahmenyembah-Nya.’
7Dan tentang paramalaikat, Dia berfirman:

‘Diamenjadikan paramalaikat-Nya angin,
dan para pelayan-Nya nyala api.’

8Tetapi tentang Putera itu Dia berfirman:

‘Takhta-Mu, Ya Allah,
kekal selama-lamanya;
Tongkat kebenaran adalah tongkat
kerajaan-Mu.

9Engkau telahmencintai kebenaran dan
membenci kejahatan;
Oleh itu Allah, Tuhan-Mu,
telahmengurapi-Mu
denganminyak kebahagiaan lebih
daripada teman-teman-Mu.’

10Dan:

‘Padamulanya, Engkau, Tuhanku,
yangmeletakkan asas bumi,
dan seluruh langit adalah hasil
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kerja tangan-Mu;
11Bumi dan langit akan binasa,

tetapi Engkau kekal;
dan segalanya akanmenjadi
usang seperti pakaian;

12 Seperti jubah, Engkau akan
menggulungnya;
seperti baju yang ditukar,
semuanya akan diubah.

Tetapi Engkau tetap sama,
dan zaman-Mu tidak berkesudahan.’

13Tetapi kepadamalaikat manakah Allah pernah berfirman:

‘Duduklah di sebelah kanan-Ku,
sehingga Akumenjadikan
musuh-Mu alas kaki-Mu’?

14Bukankah semuamalaikat itu roh-roh pelayan yang dihantar untukmelayanimanu-
sia yang akanmewarisi penyelamatan?

2
Amaran supaya berwaspada

1Oleh itu kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada segala yang telah kita
dengar; takut kita hanyut kelak. 2 Jika firman yang disampaikanmelalui paramalaikat
terbukti benar, dan setiappelanggaran serta keingkaranmendapat balasanyang setim-
pal, 3 bagaimana kita mungkin terlepas daripadanya jika kita mengabaikan penye-
lamatan yang sedemikian besar? Pada mulanya Junjungan telah menyebutkannya,
dan kemudian orang yang telahmendengar kata-kata-Nya itu turut mengesahkannya.
4Allah juga telah memberikan kesaksian dengan pelbagai tanda, keajaiban, mukjizat
dan pengurniaan Roh Suci, menurut kehendak-Nya sendiri.
5Dia tidak meletakkan dunia akan datang, yang kita perkatakan ini, di bawah takluk
para malaikat. 6 Tetapi terdapat seorang yang telah memberikan kesaksian di suatu
tempat:

‘Apakahmanusia maka Engkau
memberinya perhatian,
Apakah putera insanmaka Engkau
memeliharanya?

7Engkau telahmenjadikannya rendah
sedikit daripadamalaikat;
Engkaumemahkotakannya dengan
kemuliaan dan kehormatan,
8dan Engkaumeletakkan segala-galanya
tertakluk di bawah kakinya.’

Denganmeletakkan segalanya tertakluk di bawahnya, Allah tidakmeninggalkan suatu
apapun di luar kekuasaannya. Tetapi sekarang kita masih belum melihat segala-
galanya diletakkan di bawahnya.

Isa dijadikan rendah seketika
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9Tetapi kita melihat Isa, yang dijadikan rendah sedikit daripadamalaikat, dimahko-
takan dengan kemuliaan dan kehormatan kerana telah menderita kematian; supaya
Dia, dengan kasih kurnia Allah, mengalami kematian untuk setiapmanusia.

10 Allah, yang segala-galanya adalah untuk-Nya dan segala-galanya dicipta oleh-
Nya, membawa beberapa ramai anak-Nya kepada kemuliaan. Memang wajarlah Dia
menjadikan Perintis penyelamatan mereka itu sempurna melalui penderitaan. 11Dia
yang menyucikan dan mereka yang disucikan adalah satu asalnya. Oleh itu Dia tidak
malumemanggil mereka saudara-saudara. 12Dia berkata:

‘Aku akanmengisytiharkan nama-Mu
kepada saudara-saudaraku;
Di tengah-tengah perhimpunan
Aku akanmenyanyikan pujian
untuk-Mu.’

13Dan juga:

‘Aku akanmeletakkan kepercayaan-Ku kepada-Nya.’

Seterusnya:

‘Lihatlah, ini Aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepada-Ku.’
14 Oleh sebab anak-anak itu telah mendapat tubuh manusia, Dia sendiri pun menda-
patkannya, supaya melalui kematian Dia dapat memusnahkan Iblis yang berkuasa
ke atas kematian, 15 dan membebaskan mereka yang tertakluk kepada belenggunya
seumur hidup kerana takut mati. 16 Dia tidak memberi pertolongan kepada para
malaikat, tetapi Dia memberi pertolongan kepada keturunan Ibrahim. 17 Dengan
demikian, dalam segala hal Dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya
Dia menjadi Imam Besar yang pengasihan dan setia dalam segala yang berkenaan
dengan Allah, untuk menebus dosa umat manusia. 18 Oleh sebab Dia Sendiri telah
menderita, menghadapi godaan, maka Dia dapat menolong orang yang menghadapi
godaan.

3
Isa lebih tinggi daripadaMusa

1 Dengan demikian, saudara-saudara yang salih, yang juga mendapat panggilan dari
syurga, fikirkanlah Rasul dan Imam Besar yang kita akui, Isa al-Masih. 2 Dia setia
kepada Allah yang melantik-Nya, sebagaimana Musa juga setia dalam seisi rumah Al-
lah. 3Dia dikira layakmenerima lebih banyak kemuliaandaripadaMusa, sebagaimana
pembina rumah lebih dimuliakan daripada rumah. 4 Setiap rumah ada pembinanya,
tetapi Dia yang membina segalanya ialah Allah. 5 Musa memang setia dalam seisi
rumah Allah sebagai seorang khadam, untuk kesaksian terhadap segala perkara yang
akan dikatakan kemudian. 6 Tetapi al-Masih setia sebagai Putera ke atas seisi rumah-
Nya. Kita adalah isi rumah-Nya jikakitaberpegang teguhkepadakebahagiaanharapan
ini hingga ke akhir.

Amaran terhadapmurtad
7Oleh itu, sebagaimana dikatakan oleh Roh Suci:

‘Hari ini, jika kamumendengar suara-Nya,
8 Jangan keraskan hatimu seperti
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dalam pemberontakan dahulu
padamasa cubaan di gurun,

9Ketika nenekmoyangmumenguji-Ku, menduga-Ku,
meskipunmereka telahmelihat perbuatan-Ku selama empat
puluh tahun.

10Oleh itu Akumurka dengan keturunan itu,
dan Aku berkata, “Hati mereka sentiasa sesat, danmereka tidak
mengenal jalan-Ku.”

11Maka Aku bersumpah dalam
kemurkaan-Ku,
“Mereka tidak akanmasuk ke
dalam rehat-Ku.” ’

12 Awaslah, saudara-saudara, jangan ada dalam diri seorang pun daripadamu hati
durjana yang tidak beriman lalu berpaling daripada Allah yang hidup. 13Nasihatilah
sesama sendiri setiap hari, selagi masih disebut ‘Hari ini’, jangan sampai sesiapa
di antaramu menjadi keras hatinya akibat dosa yang memperdaya. 14 Kita telah
menyertai al-Masih jika kita berpegang kepada keyakinan kita yang kita miliki dari
mula-mulanya hingga ke akhir, 15 seperti mana dikatakan:

‘Hari ini, jika kamumendengar suara-Nya,
Jangan keraskan hatimu
seperti dalam pemberontakan dahulu.’

16 Siapa yang memberontak setelah mendengar? Bukankah semua mereka yang
telah dibawa oleh Musa keluar dari Mesir? 17 Dengan siapakah Allah murka empat
puluh tahun? Bukankah dengan mereka yang melakukan dosa, yang bergelimpangan
mayatnya di gurun? 18Dan kepada siapakah Allah bersumpah bahawa mereka tidak
akan masuk ke dalam rehat-Nya? Tak lain tak bukan kepada mereka yang tidak
taat. 19Oleh itu nyatalah kepada kita bahawa mereka tidak dapat masuk kerana tidak
beriman.

4
Hari rehat yang disediakan Allah

1Dengan demikian, oleh sebab janji untukmasuk ke dalam rehat-Nya tetapwujud, kita
haruslah bimbang kalau-kalau ada di antaramu yang dikira tidak layak. 2 Injil telah
disampaikan kepada kita dan kepadamereka; tetapi firman yangmereka dengar tidak
menguntungkanmerekakerana tidakberpadudengan iman. 3Kita yang telahberiman
memangmasuk ke dalam rehat itu, sebagaimana firman-Nya:

‘Maka Aku bersumpah dalam
kemurkaan-Ku,
“mereka tidak akanmasuk ke
dalam rehat-Ku,” ’

walaupun pekerjaan-Nya telah selesai sejak dunia diasaskan. 4Allah telah berfirman
demikian di suatu tempat tentang hari ketujuh: ‘Dan Allah berehat pada hari ketujuh
daripada segala pekerjaan-Nya.’; 5 Kemudian di sini pula: ‘Mereka tidak akan masuk
ke dalam rehat-Ku.’ 6Memandangkan sebilanganmanusia pasti masuk ke dalam rehat
itu, danmereka yang terlebih dahulumendengar Injil tidakmasukdisebabkanmereka
ingkar, 7maka Dia menetapkan satu hari lain, dalam firman-Nya kepada Daud, ‘Hari
ini,’ setelah sekian lama, iaitu:
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‘Hari ini, jika kamumendengar suara-Nya,
jangan keraskan hatimu.’

8Andainya Yusak telah memberikan rehat kepada mereka, Dia tidak akan berfirman
kemudian tentang satu hari lain. 9Oleh itu masih ada rehat-Sabat untuk umat Allah.
10 Orang yang telah masuk ke dalam rehat-Nya juga telah berhenti daripada peker-
jaannya, sebagaimana Allah telah berhenti daripada pekerjaan-Nya. 11 Jadi, marilah
kita berusaha untuk masuk ke dalam rehat itu, supaya jangan ada yang gagal kerana
mengikut contohmereka yang ingkar.

12 Firman Allah hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang dua mata, men-
embusi ke garis pemisah nyawa dan roh, sendi dan sumsum, serta mengenal antara
fikiran dan niat di hati. 13 Tidak ada makhluk yang terlindung daripada penglihatan-
Nya. Segala-galanya terdedah dan terbuka kepada mata Allah; kepada-Nya nanti kita
dipertanggungkan tentang segala perlakuan kita.

Isa ImamBesar
14 Memandangkan kita mempunyai Imam Besar yang agung yang telah melalui

syurga, iaitu Isa Putera Allah, marilah kita berpegang teguh kepada pengakuan kita.
15Kita tidaklah mempunyai Imam Besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita.
Sebaliknya dalam segala hal Dia telah menghadapi godaan seperti yang kita hadapi,
tetapi Dia tidak melakukan dosa. 16 Oleh itu marilah kita tampil dengan berani ke
hadapan takhta kasih kurnia, supaya kita mendapat belas kasihan dan kasih kurnia
untukmenolong kita ketika kita memerlukannya.

5
1 Setiap Imam Besar dari kalangan manusia dilantik untuk mewakili manusia dalam
hal-hal yang berkaitan denganAllah, supaya dia dapatmemberikan persembahan dan
korban untukmenghapuskan dosa. 2Dia dapat merasakan belas kasih kepadamereka
yang jahil dan sesat, kerana dia sendiri menghadapi kelemahan diri. 3 Oleh itu dia
dikehendaki membuat persembahan bukan sahaja untuk menghapuskan dosa orang
lain tetapi juga dosanya sendiri.

4Tiada sesiapapunmengambil kehormatan ini untuk dirinya, kecuali yang dipanggil
oleh Allah, seperti Harun. 5Demikian jugalah al-Masih, Dia tidakmemuliakan diri-Nya
untukmenjadi Imam Besar, tetapi Allah telah berfirman kepada-Nya:

‘Engkau Putera-Ku,
pada hari ini Akumenjadi Bapa-Mu.’

6Allah berfirman juga di suatu tempat lagi:

‘Engkaumenjadi imam untuk
selama-lamanya
menurut peraturanMelkisedek.’

7Ketika Isa hidup sebagai manusia, Dia telah berdoa dan merayu dengan ratap tangis
kepada Allah yang berkuasa menyelamatkan-Nya daripada kematian, dan Allah telah
mendengar-Nya kerana kewarakan-Nya. 8Sungguhpun Dia Putera, namun Dia belajar
taat melalui segala penderitaan-Nya. 9 Setelah Dia dijadikan sempurna, Dia menjadi
sumber penyelamatan yang kekal bagi semua yang mematuhi-Nya. 10 Dia dipanggil
Allahmenjadi Imam Besar menurut peraturanMelkisedek.

Amaran supaya janganmenjadi murtad
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11Tentang ini kami ada banyak untuk dikatakan, namun sukar hendak diterangkan,
kerana pendengaranmu sudah tumpul. 12 Sepatutnya sekarang ini kamu sudah boleh
mengajar, tetapi kamu masih perlu diajar lagi tentang prinsip-prinsip asas firman
Allah; seolah-olah kamu masih perlu minum susu sahaja, belum boleh menerima
makananpepejal. 13Orangyanghanyabolehminumsusu itu tidakmahir dalamajaran
tentang kebenaran, kerana dia masih bayi. 14 Makanan pepejal adalah untuk orang
yang sudah dewasa, iaitumereka yang telahmembiasakan akalnyamembezakan baik
dengan buruk.

6
1 Dengan demikian, marilah kita tinggalkan perbincangan asas ajaran tentang al-
Masih dan terus beralih kepada kesempurnaan. Usahlah kita letakkan asas lagi, iaitu
taubat daripada perbuatan yang sia-sia, dan beriman kepada Allah, 2 ajaran tentang
pengimadan,meletakkan tangan, kebangkitan daripada kematian, danhukumanyang
kekal. 3Kita akanmelakukannya jika Allahmengizinkan.

4 Bagi orang yang pernah mengenal kebenaran, telah mengecap pemberian dari
syurga, telah menerima Roh Suci, 5 telah merasakan kebaikan firman Allah dan
kuasa zaman akan datang, 6 jika mereka berpaling, mustahil untukmembawamereka
bertaubat semula, kerana mereka telah menyalib Putera Allah sekali lagi bagi diri
mereka serta memalukan-Nya di mata orang ramai.

7 Tanah yang menghirup air hujan yang sering menimpanya, lalu mengeluarkan
tanam-tanaman yang berguna bagi orang, adalah diberkati Allah. 8 Sebaliknya, jika
tanah itu mengeluarkan duri dan lalang, maka ia disingkirkan serta hampir dilaknat,
dan akhirnya dibakar.

Berdiri teguh dalam iman
9Namun, saudara-saudara yang dikasihi, sungguhpun kami berkata demikian, kami

yakin bahawa perkara yang lebih baik akan berlaku kepadamu, ya, perkara yang
mengiringi penyelamatan. 10Allah sentiasa adil dan tidak akanmelupakan kerja serta
usaha kasih yang telah kamu tunjukkan untuk nama-Nya, iaitu kamu telah dan sedang
melayan orang yang salih. 11Kamimahu setiap seorang daripada kamumenunjukkan
kesungguhan usaha yang sama untukmemberi sepenuh keyakinan terhadap harapan
kita hingga ke akhir. 12 Janganlah kamu menjadi lembap; teladani mereka yang
mewarisi janji itu melalui iman dan kesabaran.

13 Apabila Allah berjanji kepada Ibrahim, Dia tidak mungkin bersumpah dengan
nama lain kerana tiada siapa lebih besar daripada-Nya, lalu Dia bersumpah dengan
nama-Nya sendiri. 14 Allah berfirman: ‘Sesungguhnya Aku akan memberkatimu dan
memperbanyak keturunanmu.’ 15 Dengan demikian, setelah Ibrahim menanggung
kesusahan dengan sabar, dia mendapat janji itu.

16Orang memang bersumpah dengan nama yang lebih besar daripada dirinya, dan
suatu sumpah sebagai pengesahanmengakhiri segala pertikaian. 17Dengan demikian
Allah, untuk menunjukkan kepada waris-waris janji itu bahawa kehendak-Nya tidak
mungkin berubah, telah mengesahkannya dengan sumpah. 18 Dengan adanya dua
perkara yang tidakmungkin berubah, sedangkanAllah tidakmungkin berdusta, maka
hati kita tetap. Kita telah lari mencari tempat berlindung untuk berpegang kepada
harapan yang dihulurkan kepada kita. 19 Kita mempunyai harapan ini sebagai sauh
kepada jiwa kita, tetap dan teguh, dan masuk sampai ke balik tirai. 20Di situ perintis
jalan telah masuk untuk kita, iaitu Isa, yang telah menjadi Imam Besar untuk selama-
lamanyamenurut peraturanMelkisedek.
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7
ImamMelkisedek

1 Melkisedek ini raja Salem, Imam Allah Yang Maha Tinggi. Dia telah bertemu
dengan Ibrahim yang dalam perjalanan pulang setelah menewaskan raja-raja, lalu
dia memberkati Ibrahim. 2 Kepadanya juga Ibrahim menyerahkan sepersepuluh
daripada segala yang dibawanya. Melkisedek mula-mula diterjemahkan sebagai ‘raja
kebenaran’; kemudian dia dipanggil juga sebagai ‘raja Salem’, bermakna ‘raja kese-
jahteraan’. 3Dia tidakmempunyai ibu bapa, tidak bersalasilah, tiada tarikh permulaan
atau penghabisan hayatnya, tetapi seperti Putera Allah, dia terus-menerus menjadi
Imam.

4 Sekarang fikirkanlah betapa besarnya orang itu, hinggakan moyang kita Ibrahim
menyerahkan kepadanya sepersepuluh daripada rampasan perangnya. 5 Keturunan
Lewi yang menerima jawatan imam dikehendaki memungut sepersepuluh hasil dari-
pada kaum itu menurut hukum Taurat, iaitu daripada saudara-saudara mereka,
walaupun dari benih Ibrahim. 6 Tetapi seorang yang bukan daripada keturunan
mereka telah menerima bayaran sepersepuluh hasil daripada Ibrahim dan telah
memberkati Ibrahim, penerima janji-janji Allah. 7Tidakbolehdinafikanbahawaorang
yang lebih rendah kedudukannya diberkati oleh orang yang lebih tinggi. 8 Di sini
manusia biasa yang akan mati menerima bayaran sepersepuluh hasil, tetapi di sana
dia menerimanya, yang telah disaksikan hidup berterusan. 9 Lewi yang menerima
bayaran sepersepuluh hasil pun boleh dikatakan membayarnya melalui Ibrahim,
10kerana diamasih dalam sulbi moyangnya apabilaMelkisedek berjumpa dengannya.

Isa al-Masih sama seperti Melkisedek
11 Oleh itu, kalaulah kesempurnaan didapati daripada keimaman Lewi (kerana di

bawahnya orang menerima hukum Taurat), mengapakah perlu bangkitnya seorang
imam lagi menurut peraturan Melkisedek, yang tidak dipanggil menurut peraturan
Harun? 12 Dengan berubahnya keimaman, semestinya berubahlah hukum Taurat.
13 Dia yang disebut berkaitan segala ini datang dari suku lain, yang belum pernah
menghasilkan imam untuk bertugas di tempat persembahan. 14 Jelas bahawa Junjun-
gan kita keturunan Yahuda, tetapi tentang suku ini Musa tidak pernah mengatakan
sesuatu berkaitan imam-imam. 15 Jauh lebih jelas lagi jika, seperti Melkisedek, bangkit
seorang imam lagi, 16 yang datang bukan menurut perintah berkenaan hal jasmani,
tetapimenurut kuasahidupyang tidakberkesudahan. 17TentangDia, telahdisaksikan:

‘Engkaumenjadi imam untuk
selama-lamanya
menurut peraturanMelkisedek.’

18 Perintah dahulu telah terbatal disebabkan lemah dan tidak berguna, 19 kerana
hukum Taurat tidak menyempurnakan apa-apapun. Di samping itu, telah dibawa
masuk harapan yang lebih baik, yangmembawa kita lebih dekat kepada Allah.

20 Dan semua ini tidaklah dilakukan tanpa sumpah. 21 Imam-imam lain telah
diangkat tanpa sumpah, tetapi Isa al-Masih telah menjadi imam dengan sumpah
daripada Allah yang berfirman kepada-Nya:

‘Tuhan telah bersumpah
dan tidak akanmengubah ketetapan:

“Engkaumenjadi imam selama-lamanya.” ’
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22Dengan demikian Isa menjadi jaminan yang lebih kukuh bagi perjanjian yang lebih
baik.

23 Ramai yang telah menjadi imam itu, kerana kematian menghalang mereka
daripada berterusan dalam jawatan. 24 Tetapi Isa, kerana Dia berterusan selama-
lamanya, mempunyai keimaman yang tidak mungkin berubah. 25Oleh itu Dia dapat
menyelamatkan sepenuhnya mereka yang datang kepada Allah melalui-Nya, kerana
Dia hidup selama-lamanya untuk berdoa syafaat bagi mereka.

26 Demikianlah Imam Besar yang sesuai bagi kita. Dia suci, tidak bercela, tidak
tercemar, terasing daripada orang berdosa, dan telah dijadikan lebih tinggi daripada
isi syurga; 27 Imam Besar yang dahulu perlu mempersembahkan korban setiap hari,
mula-mula untuk menghapuskan dosa mereka sendiri dan kemudian dosa orang lain.
Tetapi Dia tidak perlu berbuat demikian. Dia telahmelakukannya sekali untuk selama-
lamanya ketika Dia mempersembahkan diri-Nya. 28Hukum melantik manusia biasa
dengan segala kelemahannya untuk menjadi Imam Besar. Tetapi firman dan sumpah
Allah, yang datang selepas hukum Taurat, melantik Putera yang telah disempurnakan
untuk selama-lamanya.

8
ImamBesar perjanjian baru

1Pokok segala yang kami katakan: Kitamempunyai ImamBesar yangdudukdi sebelah
kanan takhta Allah Yang Maha Mulia di syurga. 2Dia adalah Penjawat di tempat suci
dan di khemah sejati, yang dibina oleh Tuhan, bukan olehmanusia.

3 Setiap Imam Besar dilantik untuk membuat persembahan dan korban. Oleh itu
Imam Besar ini juga mesti ada sesuatu untuk dipersembahkan. 4 Sekiranya Dia di
bumi, Dia tidaklah menjadi imam, kerana ada imam yang membuat persembahan
menurut hukum Taurat. 5 Imam di dunia mempersembahkan salinan dan bayang-
bayang perkara di syurga. Demikianlah arahan kepada Musa tatkala dia bersedia
untuk membuat khemah itu. Allah berfirman, ‘Pastikan bahawa engkau membuat
segalanya menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu.’ 6 Tetapi
sekarang Dia telah mendapat jawatan yang lebih tinggi, kerana Dia juga menjadi
Pengantara bagi perjanjian yang lebih baik, yang diasaskan pada janji-janji yang lebih
baik.

7Andainya perjanjian pertama itu tidak bercela, tidaklah perlu diadakan perjanjian
lagi. 8Tetapi Allah telahmendapati mereka bercela lalu berfirman:

‘Lihatlah, akan tiba harinya, firman Tuhan,
apabila Akumembuat perjanjian baru dengan kaum Israel
dan dengan kaum Yahuda –

9 tidak seperti perjanjian
yang telah Kubuat dengan nenek
moyangmereka

ketika Akumembimbing tanganmereka
untukmembawamereka keluar dari
tanahMesir,

keranamereka tidak terus-menerus
memegang janji-Ku,
lalu Aku berpaling daripadamereka;
demikian firman Tuhan.

10 Inilah perjanjian yang akan Kubuat
dengan kaum Israel
selepas zaman itu, Tuhan berfirman.



Ibrani 8:11 314 Ibrani 9:14

Aku akanmeletakkan hukum-Ku di dalam
fikiranmereka
danmenuliskannya di hati mereka;

Aku akanmenjadi Allah Tuhanmereka,
danmereka akanmenjadi umat-Ku.

11Tiada seorang pun daripadamereka
akanmengajar jirannya atau
saudaranya dengan berkata,
“Kenalilah Tuhan,”

kerana semuanya akanmengenal-Ku,
daripada yang terkecil kepada yang
terbesar antaramereka.

12Aku akan berbelas kasihan terhadap
kesalahanmereka;
dan dosa serta perbuatanmereka
yang ingkar tidak akan
Kuingati lagi.’

13 Dengan menyebut ‘perjanjian baru,’ Tuhan telah menjadikan perjanjian pertama
dahulu tidak terpakai lagi. Sesuatu yang kian tidak terpakai dan usang sudah sampai
masanya untuk lenyap.

9
Ibadat di bumi dan di syurga

1 Perjanjian pertama itu mempunyai rukun-rukun ibadat dan tempat suci di bumi.
2 Suatu khemah telah disediakan: di bahagian pertama terdapat kaki pelita, meja
dan persembahan roti; ini disebut Tempat Suci. 3 Di balik tirai kedua ialah bahagian
khemah yang disebut Tempat Paling Suci. 4 Di situ terdapat perasapan emas, peti
perjanjian yang bersalut emas, bokor emas yang berisi manna, tongkat Harun yang
bertunas, dan loh-loh perjanjian. 5Di atasnya kerub kemuliaan yangmenaungi tempat
belas kasihan. Perkara ini tidak dapat diperkatakan satu persatu sekarang.

6 Setelah segala ini disediakan, imam-imam sentiasa masuk ke bahagian pertama
khemah itu danmenyempurnakan ibadatnya. 7Tetapi ke bahagian kedua, ImamBesar
masuk seorang diri setahun sekali sahaja, tidak boleh tidak membawa darah, yang
dipersembahkannya untuk dosa dirinya dan untuk dosa orang lain yang dilakukan
akibat kejahilan. 8 Roh Suci membayangkan bahawa jalan masuk ke Tempat Paling
Suci tidak dinyatakan selagi bahagian pertama khemah masih tetap berdiri. 9 Ini
melambangkan zaman ini, ketika persembahan dan korban dipersembahkan tetapi
tidak menjadikan orang yang menjalankan ibadat itu sempurna dari segi hati nurani.
10 Semua ini hanya soal makanan dan minuman, pelbagai upacara pembasuhan iaitu
peraturan-peraturan lahiriah yang dikenakan hingga sampai masa pembaharuan.

Al-Masih Pengantaramanusia
11 Tetapi al-Masih datang sebagai Imam Besar bagi perkara-perkara baik yang akan

datang, dengan khemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan
manusia, bukan sebahagian daripada kejadian alam. 12Bukan dengan darah kambing
atau anak lembu, tetapi dengan darah-Nya sendiri, Dia masuk ke dalam Tempat
Paling Suci, sekali untuk selama-lamanya, kerana Dia mendapatkan penebusan yang
kekal. 13 Jika darah lembu jantan dan kambing serta abu lembu betina muda yang
direnjiskan ke atas orang bernajis dapat menyucikan badannya, 14 lebih-lebih lagilah
darahal-Masih, yangmelaluiRohkekalmempersembahkandiri-Nya tanpacelakepada
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Allah, menyucikan hati nuranimu daripada perbuatan yang mati supaya kamu dapat
beribadat kepada Allah yang hidup.

15 Itulah sebabnya Dia menjadi Pengantara bagi perjanjian baru, melalui kematian,
untukmenebus kesalahan di bawah perjanjian pertama, supayamereka yang dipang-
gil dapat menerima janji warisan yang kekal.

16 Apabila ada wasiat, semestinya ada kematian pewasiat. 17Wasiat berkuatkuasa
selepas kematian seseorang, kerana langsung tiada kuasanya selagi pewasiat masih
hidup. 18 Perjanjian pertama itupun tidaklah ditentukan tanpa darah. 19 Setelah
Musa menyampaikan segala ajaran kepada semua orang menurut hukum Taurat, dia
mengambil darah anak lembu dan kambing, dengan air, bulu domba berwarnamerah
dan zufa, lalu merenjiskan ke atas kitab serta semua orang, 20 sambil berkata: ‘Ini
darah bagi perjanjian yang telah diperintahkan Allah kepadamu.’ 21 Selepas itu dia
merenjiskan juga darah ke atas khemah dan segala alat ibadat. 22 Menurut hukum
Taurat hampir segala-galanya disucikan dengan darah, dan tanpa darah tidak ada
pengampunan.

23 Salinan segala yang terdapat di syurga perlu disucikan dengan ini, tetapi segala
yang di syurga itu sendiri memerlukan korban yang lebih mulia. 24Al-Masih tidaklah
masukke tempat suci yangdibuat dengan tanganmanusia, iaitu salinan tempat suci se-
jati. Dia telahmasukke syurga itu sendiri, ke hadirat Allahuntuk kita. 25Dia tidakperlu
mempersembahkan diri-Nya berkali-kali, sebagaimana Imam Besar masuk ke Tempat
Paling Suci setiap tahundenganmembawadarahmakhluk lain. 26Andainya demikian,
terpaksalah Dia menderita berkali-kali sejak permulaan dunia. Dia tampil sekali
sahaja, sewaktu akhir zaman ini, untuk menghapuskan dosa dengan mengorbankan
diri-Nya. 27Sebagaimanamanusia ditentukanmati sekali, dan selepas itu dihakimkan,
28 begitulah al-Masih telah dikorbankan sekali untuk dosa semua manusia. Kepada
mereka yang menunggu-Nya dengan penuh pengharapan, Dia akan datang bagi kali
kedua, bukan untukmenanggung dosa tetapi untukmenyelamatkanmereka.

10
Korban al-Masih yang sempurna

1Hukumhanya bayang-bayang perkara baik yang akandatang, bukanhakikat perkara
itu sendiri. Dengandemikianhukumitusekali-kali tidakakandapatmenyempurnakan
orang yang mempersembahkan korban-korban yang demikian itu tahun demi tahun.
2Andainya dapat, tidakkah persembahan itu dihentikan? Sekiranya orang yang berib-
adat itu telah disucikan, mereka tidaklah merasa diri mereka berdosa lagi. 3 Tetapi
segala korban itumengingatkan tentangadanyadosa setiap tahun. 4Tidaklahmungkin
darah lembu jantan dan kambing dapat menghapuskan dosa.

5Oleh itu, apabila al-Masih datang ke dunia, Dia berkata:

‘Korban dan persembahan tidak Kauingini,
tetapi Engkau telahmenyediakan
tubuh bagi-Ku.

6Persembahan dan korban bakaran penghapus dosa tidak Kauredai.
7Kemudian Aku berkata, “Lihatlah,

Aku telah datang –
dalam naskhah kitab tersurat
tentang-Ku –
untukmelakukan kehendak-Mu,
Ya Allah.” ’
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8Mula-mulaDia berkata, ‘Korban dan persembahan bakaran, dan persembahanuntuk
menebusdosa, tidakKauinginidan tidakKauredai,’ (iaituyangdipersembahkanmenu-
rut Hukum). 9 Kemudian Dia berkata, ‘Lihatlah, Aku telah datang untuk melakukan
kehendak-Mu, Ya Allah.’ Dia menyingkirkan yang pertama untuk mengasaskan yang
kedua. 10Dengan kehendak Allah itu kita telah disucikan melalui persembahan tubuh
Isa al-Masih, sekali untuk selama-lamanya. 11 Setiap imam berdiri dan beribadat
setiap hari serta mempersembahkan berkali-kali korban yang serupa, yang sampai
bila-bila pun tidak akan dapat menghapuskan dosa. 12 Tetapi Imam ini, setelah
Dia mempersembahkan satu korban untuk menebus dosa selama-lamanya, duduk di
sebelah kanan Allah. 13Dari saat itu Dia menanti hingga musuh-musuh-Nya dijadikan
alas kaki-Nya. 14Dengan satupersembahanDia telahmenyempurnakanuntuk selama-
lamanya semua orang yang disucikan.

15Roh Suci jugamemberi kesaksian kepada kita; kerana setelah Dia berfirman,

16 ‘Inilah perjanjian yang akan Kubuat
denganmereka selepas zaman itu,
Tuhan berfirman:

Aku akanmeletakkan hukum-Ku
di hati mereka
danmenuliskannya di dalam
fikiranmereka.’

17Diamenambah,

‘Dosa dan perbuatanmereka yang ingkar
tidak akan Kuingati lagi.’

18 Setelah ada pengampunan, tidaklah ada lagi persembahan untukmenebus dosa.

Bertekun selalu
19 Oleh itu, saudara-saudara, kita telah mempunyai keberanian untuk masuk ke

Tempat Paling Suci melalui darah Isa, 20 melalui jalan yang baru dan hidup, yang
dibukakan-Nya untuk kita, menerusi tirai, iaitu tubuh-Nya. 21Kita mempunyai Imam
Besar di atas isi rumah Allah. 22Makamarilah kita hampir dengan hati yang tulus dan
imanyang teguh sepenuhnya. Hati kita telah direnjis sehingga suci daripada kejahatan
dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang bersih. 23Marilah kita berpegang teguh
kepada pengakuan harapan kita tanpa berganjak, kerana Dia yang berjanji sentiasa
setia. 24Marilah kita saling perhatikan satu sama lain untuk menimbulkan kasih dan
perbuatan yang baik. 25 Jangan berhenti daripada berhimpun, seperti yang dilakukan
oleh setengah-setengah orang. Nasihatilah sesama sendiri, terutamanya setelah kamu
sedar Hari Tuhan itu kian hampir.

26 Jika kita sengaja melakukan dosa setelah kita mengenal kebenaran, tiada lagi
korban untuk menebus dosa. 27 Yang ada hanyalah ketakutan menanti hukuman,
dan api kemurkaan yang akan memusnahkan semua yang ingkar. 28 Sesiapa yang
menolak hukum Musa mati tanpa belas kasihan atas kesaksian dua atau tiga orang
saksi. 29Padahematmu, betapakah lebihdahsyatnyahukumanyangdianggapsetimpal
bagi orang yang telah melanyak Putera Allah di bawah kakinya, memandang ringan
kepada darah perjanjian yang telahmenyucikannya, danmenghina Roh kasih kurnia?
30KitamengenalDiayangberfirman, ‘Pembalasanadalahhak-Ku,Akuakanmembalas,
demikian firman Tuhan.’ Dan juga, ‘Tuhan akan menghakimi umat-Nya.’ 31 Sungguh
dahsyatnya jatuh ke tangan Allah yang hidup.
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32Tetapi ingatlahmasa silam, ketikakamudiberi cahayakebenaran, kemudiankamu
dengan ketetapan yang gigih menanggung penderitaan yang hebat; 33 sebahagiannya
apabila kamu sendiri diaibkan di khalayak ramai dengan celaan serta seksaan, dan
sebahagiannya apabila kamu menjadi teman mereka yang diperlakukan demikian.
34 Kamu telah merasakan belas kasih terhadap mereka yang terpenjara. Kamu telah
menerima dengan sukacita apabila hartamu dirampas, kerana kamu tahu bahawa
kamumempunyai milik yang lebih baik dan kekal di syurga.

35 Oleh itu janganlah buangkan keyakinanmu, yang akan diberi ganjaran besar.
36Kamuperlu tabahmenderita. Dengandemikian, setelah kamumelakukan kehendak
Allah, kamu dapat menerima janji itu:
37 ‘Seketika sahaja lagi, Dia yang akan datang itu akan sampai

tanpa berlengah-lengah.
38 Sekarang orang yang benar akan hidup dengan iman;
Tetapi jika sesiapa undur,

jiwa-Ku tidakmeredainya.’
39 Tetapi kita bukanlah antara mereka yang undur ke arah kebinasaan, tetapi antara
mereka yang beriman dan diselamatkan.

11
Berasaskan iman

1 Iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan, keyakinan akan
perkara-perkara yang tidak dilihat. 2Melaluinya nenekmoyang kita telah dipuji.

3Melalui iman kita mengerti bahawa seluruh alam dibentuk dengan firman Allah.
Nyatalahbahawasegala yangdilihat sekarang tidakdiciptadaripadabendayangdapat
dilihat.

4 Melalui iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih
baik daripada yang dipersembahkan oleh Kabil. Dengan demikian dia mendapat
kesaksian bahawa dia seorang yang warak; Allah memberikan kesaksian tentang
persembahannya. Oleh itu setelah Habil mati pun, dia masih berkata-kata.

5Melalui imanHenokh (juga disebut Idris) dipindahkan supaya dia tidakmengalami
kematian, ‘dan tidak dapat dijumpai kerana Allah telah memindahkannya’; kerana
sebelum dia dipindahkan, dia telah menerima kesaksian, bahawa dia mendapat
keredaan Allah. 6 Tetapi tanpa iman, mustahil didapati keredaan-Nya. Sesiapa yang
datang kepada Allah mestilah beriman bahawa Allah wujud dan Dia memberikan
ganjaran kepadamereka yang berusaha untukmencari-Nya.

7Melalui iman, Nuh yang diberi amaran tentang perkara-perkara yang belumdilihat
telah bertindak dengan rasa takut akan Allah. Nuh telah menyediakan bahtera untuk
menyelamatkan seisi rumahnya. Dengan demikian dia telah mempersalahkan dunia
danmewarisi kebenaranmenurut iman.

8Melalui iman Ibrahim taat apabila disuruh pergi ke tempat yang kemudian diteri-
manya sebagai warisannya. Dia pergi tanpa mengetahui ke mana dia pergi. 9Melalui
iman dia tinggal di tanah yang dijanjikan itu seperti di negara asing. Dia tinggal di
khemah-khemah dengan Ishak dan Yakub, yang bersamanya menjadi waris janji itu;
10kerana dia menanti kota yang berasas, yang dibina dan dicipta oleh Allah.

11Melalui iman Sarah juga mendapat kekuatan untuk mengandungkan benih lalu
melahirkan anak padahal usianya sudah lanjut; kerana dia yakin bahawa Dia yang
berjanji itu setia. 12 Oleh itu daripada seorang lelaki yang dianggap hampir dengan
maut, telah lahir keturunan sebanyak bintang-bintang di langit, tidak terkira bilangan-
nya seperti butir-butir pasir di pantai.
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13Semuamereka ini telahmati dalam iman. Mereka belummenerima janji itu. Akan
tetapi setelahmelihatnyapadamasayangakandatangmerekayakin terhadapnya, dan
mengakui mereka orang asing dan musafir di muka bumi ini. 14Mereka yang berkata
demikian menyatakan terang-terang bahawa mereka sedang mencari tempat untuk
dijadikan tanah air mereka. 15 Sesungguhnya, kalaulah mereka teringat akan negara
yang telahmereka tinggalkan dahulu, mereka akanmendapat peluang untuk kembali.
16 Tetapi kini mereka inginkan tempat yang lebih baik, iaitu di syurga. Oleh itu Allah
tidak malu disebut sebagai Allah Tuhan mereka; Dia telah menyediakan sebuah kota
untukmereka.

17Melalui iman Ibrahim, apabila diuji, menyerahkan Ishak sebagai korban; dia yang
menerima janji-janji itu mempersembahkan anak lelakinya yang tunggal. 18 Tentang
anak itu telah disebutkan, ‘Dalam Ishak, benih keturunanmu akan dipanggil.’ 19Allah
berkuasamembangkitkannya daripada kematian; dan secara perlambangan dia telah
menerimanya semula daripada kematian.

20Melalui iman, Ishak telahmemberkati YakubdanEsauberkenaanperkara-perkara
yang akan datang.

21Melalui iman, Yakub ketika akan mati telah memberkati setiap orang anak lelaki
Yusuf lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya.

22Melalui iman Yusuf, apabila hampir sampai ajalnya, telah menyebut pemergian
kaum Israel dan berpesan tentang tulang-tulangnya.

23Melalui imanMusa telah disembunyikan oleh ibu bapanya selama tiga bulan sejak
lahirnya, keranamerekamelihat bahawadia seorangbayi yangberparas istimewadan
mereka tidak takut akan perintah raja.

24 Melalui iman Musa, setelah besar, tidak mahu disebut anak kepada puteri Fi-
raun. 25 Dia memilih untuk menanggung kesusahan bersama umat Allah daripada
menikmati nikmat sementara melakukan dosa. 26Baginya celaan yang ditanggung al-
Masih lebih berharga daripada seluruh kekayaan Mesir; kerana dia berharap menda-
pat ganjaran. 27Melalui iman dia meninggalkan Mesir, tanpa takut akan kemurkaan
raja; kerana hatinya teguh seolah-olah dia melihat Allah yang tidak mungkin dilihat.
28Melalui iman dia mengadakan perayaan Paska dan perenjisan darah, supaya pem-
bunuh anak-anak sulung tidakmenyentuh anak-anak sulung Israel.

29 Melalui iman mereka menyeberangi Laut Merah seolah-olah berjalan di darat,
sedangkan orangMesir yang cuba berbuat demikianmati lemas.

30Melalui iman tembok Yerikho telah roboh setelah dikepung tujuh hari.
31Melalui iman wanita pelacur yang bernama Rahab tidak musnah bersama orang

yang tidak beriman, setelah dia menyambut para perisik dalam sejahtera.
32Apa lagi yang harus kukatakan? Aku kesuntukan waktu untuk bercerita tentang

Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel dan nabi-nabi, 33 yang melalui iman telah
menaklukkan kerajaan, menegakkan keadilan, mendapatkan janji, menutup mulut
singa, 34memadamkan api yang ganas, terselamat daripadamata pedang, menjadi be-
rani dalam peperangan, mengusir tentera-tentera asing. 35Adawanita yangmendapat
kembali ahli keluarganya yang telah mati dan dihidupkan semula. Ada orang yang
diseksa tetapi tidak mahu diselamatkan kerana mereka ingin mendapat kebangkitan
yang lebih baik. 36 Setengah-setengahnya pula menghadapi dugaan dengan diejek,
dipukul, dirantai dan dipenjarakan. 37Mereka direjam dengan batu, digergaji putus
dua;mereka digoda, dan dibunuh dengan pedang. Merekamerayau-rayau berpakaian
kulit kambing dalam keadaan papa, menderita, terseksa – 38dunia tidak layakmenam-
pung mereka. Mereka merayau-rayau di gurun dan gunung-ganang, di gua-gua serta
lubang-lubang di tanah.
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39Semuamereka ini, sungguhpunmendapat kesaksianyangbaikmelalui iman, tidak
menerima janji itu. 40 Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk kita,
supayamereka tidak disempurnakan tanpa kita.

12
Teguh dalam iman

1Oleh itu kita juga, yang dikelilingi dengan sebegitu ramainya saksi, hendaklah men-
jauhi beban dan dosa yang amatmudahmenjerat kita, dan berlari dengan gigih dalam
perlumbaan yang ditentukanbagi kita. 2Kita harusmeneladani Isa, yangmewujudkan
dan menyempurnakan iman kita. Untuk kebahagiaan yang ditentukan bagi-Nya, Dia
telah menanggung seksa salib, tanpa menghiraukan pengaiban itu, dan sekarang Dia
duduk di sebelah kanan takhta Allah. 3 Fikirkanlah Dia yang tabah menderita apabila
orang berdosamemusuhi-Nya, supaya kamu tidak berasa bosan dan tawar hati.

4 Dalam perjuangan melawan dosa, kamu belum lagi bertahan sehingga tumpah
darahmu. 5 Kamu telah melupakan nasihat yang disampaikan kepadamu seperti
kepada anak-anak sendiri:

‘Anakku, jangan pandang ringan
pengajaran Tuhan,
dan jangan tawar hati apabila
Dia menegurmu,

6Kerana Tuhanmengajari orang yang dikasihi-Nya,
Danmenghukum sesiapa yang
diterima-Nya sebagai anak.’

7 Jika kamu tahan diajari, Allah memperlakukan kamu sebagai anak; kerana anak
manakah yang tidak diajari oleh bapanya? 8Tetapi jika kamu tidak diajari, sedangkan
orang lain menerima pengajaran, maka kamu adalah anak haram dan bukanlah anak
yang sah. 9 Tambahan pula, kita mempunyai bapa di dunia yang mengajari kita dan
kita menghormati mereka. Tidakkah sepatutnya kita lebih rela lagi tunduk kepada
Bapa segala roh untuk hidup? 10 Bapa kita di dunia mengajari kita beberapa waktu
menurut apa yang terasa baik bagi mereka. Tetapi Tuhan mengajari kita untuk
menguntungkan kita, supaya kita mendapat sebahagian kesucian-Nya. 11 Tiada pen-
gajaran yang menggembirakan ketika dilaksanakan; semuanya terasa teruk. Tetapi
kemudiannyapengajaran itumenghasilkankebenaranyangmendatangkanrasaaman
kepadamereka yang telah dididik dengannya.

12Oleh itu, kuatkanlah tanganyang lesudan lutut yang lemah, 13sertabuatkan lorong
yang lurus bagi kakimu, supaya yang tempang tidak terpelecok tetapi sembuh.

Amaran terhadapmereka yangmenolak Tuhan
14 Berusahalah mendapatkan perdamaian dengan semua orang, serta kesucian;

tanpanya tiada sesiapapun dapat melihat Tuhan. 15Awaslah, jangan sampai ada sesi-
apapun yang tidak mendapat kasih kurnia Allah. Jangan biarkan kepahitan menim-
bulkan kekacauan, sehingga ramai yang tercemar. 16 Janganlah ada di antaramu
penzina atau pencinta dunia seperti Esau, yang menjualkan hak warisannya untuk
sesuapmakanan. 17Kamuketahuibahawakemudiannya, apabiladiahendakmewarisi
berkat itu, diaditolak, keranadia tidakmendapat ruanguntukbertaubat,walaupundia
memohon berkat itu dengan air mata.

18 Kamu tidak pernah datang ke gunung yang dapat disentuh dan menyala dengan
api, ke dalam gelap-gelita serta ribut taufan, 19 dan bunyi sangkakala bersama suara
yang menuturkan kata-kata, sehingga sekalian yang mendengarnya merayu supaya
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kata-kata itu tidak dilafazkan lagi kepada mereka. 20Mereka tidak tahan mendengar
apa yang diperintahkan: ‘Jika seekor binatang pun menyentuh gunung ini, ia mesti
direjam dengan batu atau ditembusi dengan anak panah.’ 21 Penglihatan itu begitu
menggerunkan sehinggaMusa berkata, ‘Aku amat ketakutan danmenggeletar.’

22 Tetapi kamu telah datang ke Gunung Sion dan ke kota Allah yang hidup, Baitul-
maqdis yang di syurga, kepada para malaikat yang tidak terkira banyaknya, 23 ke
perhimpunan besar dan ke jemaah anak sulung yang didaftarkan di syurga, kepada
Allah Hakim ke atas sekaliannya, kepada roh-roh orang benar yang telah disempur-
nakan, 24 kepada Isa, Pengantara perjanjian baru, dan kepada darah renjisan yang
menuturkan perkara-perkara yang lebih baik daripada darah Habil.

Kerajaan yang tidak dapat diruntuhkan
25 Jangan sekali-kali kamu ingkar kepada Dia yang bersuara. Mereka yang ingkar

kepada Dia yang bersuara di bumi tidak dapat lari daripada kebinasaan. Lebih-lebih
lagi dengan kita, jika kita berpaling daripada Dia yang bersuara dari syurga. 26 Dulu
suara-Nya menggoncang bumi. Tetapi sekarang Dia telah berjanji: ‘Sekali lagi Aku
menggoncang bukan sahaja bumi tetapi juga syurga.’ 27 ‘Sekali lagi’ ini bermaksud
bahawa segala yang digoncang, iaitu semua benda buatan akan dihapuskanmanakala
segala yang tidak dapat digoncang akan tetap wujud.

28 Oleh sebab kita menerima sebuah kerajaan yang tidak dapat digoncang, biarlah
kita mendapat kasih kurnia, kerana dengannya kita dapat menjalankan kehendak
Allah secara yang diredai-Nya, dengan penuh hormat dan takut akan Dia. 29 Allah
Tuhan kita adalah api yangmenghanguskan.

13
Nasihat akhir

1 Pastikan kasih persaudaraan berpanjangan. 2 Jangan lupa meraikan orang asing,
kerana dengan berbuat demikian ada orang yang telah meraikan para malaikat tanpa
mengetahuinya. 3 Ingatlah kepada orang yang terpenjara seolah-olah kamu terantai
bersama mereka; kenanglah orang yang dianiaya seolah-olah kamu juga dianiaya,
kerana kamu danmereka adalah satu.

4 Hendaklah perkahwinan dianggap mulia oleh semua, dan tempat tidur dijaga
supaya tidak tercemar kerana Allah akan menghukum penzina baik yang bujang
mahupun yang sudah berkahwin danmengkhianati pasangannya. 5 Jaga kelakuanmu
supaya jangan mengejar kebendaan; kamu harus merasa cukup dengan apa yang ada
padamu. Dia Sendiri telah berjanji:

‘Aku tidak sekali-kali akanmeninggalkanmu
Aku tidak sekali-kali akan
membiarkanmu.’

6Oleh itu kita boleh berkata dengan bersemangat:

‘Tuhan Penolongku; Aku tidak akan takut.
Apa yang dapat dilakukanmanusia
kepadaku?’

7 Ingatlah mereka yang menjadi ketuamu yang telah menyampaikan firman Allah
kepadamu. Teladani imanmereka, perhatikan hasil jalan hidupmereka. 8 Isa al-Masih
tetap sama kelmarin, hari ini dan selama-lamanya.

9 Jangan terikut-ikut pelbagai ajaran yang berlainan daripada ajaran yang benar.
Tetapkan hati dengan kasih kurnia Allah, bukan dengan makanan yang tidak men-
guntungkan mereka yang asyik dengannya. 10Kita mempunyai tempat persembahan
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di mana orang yang menjalankan ibadat khemah tidak berhak makan sesuatu dari-
padanya.

11 Bangkai semua binatang, yang darahnya dibawa masuk ke tempat suci oleh
Imam Besar untuk menebus dosa, dibakar di luar perkhemahan. 12 Oleh itu Isa
juga, untuk menyucikan umat manusia dengan darah-Nya sendiri, menderita di luar
pintu gerbang. 13 Dengan demikian marilah kita pergi mendapatkan-Nya, di luar
perkhemahan, danmenanggungcelaanyangdideritai-Nya. 14Di sini kita tidakadakota
kekal, tetapi kita berusahamendapatkan kota yang akan datang.

Korban yang diredai Allah
15 Oleh itu melalui-Nya marilah kita terus-menerus mempersembahkan korban

iaitu pujian kepada Allah, sebagai buah-buahan hasil bibir kita, sambil bersyukur
kepada nama-Nya. 16 Tetapi jangan lupa berbuat baik dan berkongsi, kerana korban
demikianlah yang diredai Allah.

17 Taati ketua-ketuamu, dan hendaklah kamu bersikap patuh, kerana mereka men-
gawasi keselamatan rohanimu, sebagai orang yangdipertanggungjawabkankelak atas
perlakuanmu. Pastikanlah bahawa mereka melakukannya dengan sukacita, bukan
dengan dukacita kerana itu tidak akanmembawa keuntungan kepadamu.

18 Doakanlah kami; kerana kami yakin hati nurani kami bersih, ingin hidup
bermaruah dalam segala hal. 19 Tetapi aku terutamanya mendesakmu berbuat
demikian, supaya aku dikembalikan ke kalanganmu lebih awal.

Doa berkat
20 Semoga Allah Tuhan kesejahteraan yang telah membangkitkan Junjungan kita

Isa daripada kematian, Gembala yang mulia itu, melalui darah perjanjian kekal,
21melengkapkan kamudalam setiap kerja kebajikan untukmelakukan kehendak-Nya,
mengusahakan dalam dirimu apa yang diredai-Nya, melalui Isa al-Masih, bagi-Nya
kemuliaan selama-lamanya. Amin.

22Aku merayu kepadamu, saudara-saudara, dengarlah nasihatku ini dengan sabar,
kerana akumenulis ringkas sahaja kepadamu.

23Ketahuilah bahawa saudara kita Timotius telah dibebaskan. Aku akan menemui
kamu bersamanya jika dia datang segera.

24 Sampaikan salamku kepada semua ketuamu dan saudara seiman kita. Saudara-
saudara dari Itali berkirim salam kepadamu.

25 Semoga kasih kurnia Allahmenyertai kamu sekalian. Amin.
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Yakobus
1 Surat ini daripada Yakobus, hamba Allah dan hamba Junjungan Isa al-Masih.
Kepada dua belas suku yang tersebar di serata dunia: Sambutlah salam daripadaku.
Cubaan dan godaan

2 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu meng-
hadapi pelbagai cubaan, 3 kerana kamu tahu bahawa ujian terhadap imanmu meng-
hasilkan ketabahan. 4 Pastikan bahawa ketabahanmu itu berterusan, sehingga kamu
menjadi sempurna tanpa sebarang kekurangan pun. 5 Sekiranya seseorang di an-
taramu kurang bijaksana, dia haruslah berdoa kepada Allah supaya mengurniakan
kebijaksanaan kepadanya, kerana Allah memberi dengan murah hati kepada semua
orang tanpa memandang kesalahan mereka. 6Akan tetapi, apabila dia memohon, dia
mesti beriman sepenuhnya. Dia tidak harus ragu-ragu, kerana orang yang ragu-ragu
itu umpamaombak laut yang terumbang-ambing ditiup angin. 7Orang seperti itu tidak
boleh berharap untuk menerima apa-apa daripada Tuhan; 8 pendiriannya tidak tetap
dan dia sentiasa teragak-agakmelakukan sesuatu;

9Saudarayanghidupdalamkeadaansederhanapatutbermegahdengankedudukan-
nya yang tinggi. 10 Orang yang kaya pula patut bermegah dengan kedudukannya
yang rendah, kerana dia boleh lenyap laksana bunga rumput. 11 Sewaktu matahari
meninggi, sinarnya yang panas menyebabkan bunga itu layu dan gugur lalu musnah
keindahannya. Begitulah halnya dengan orang kaya yang akan lenyap ketika mengu-
rus perniagaannya.

12 Diberkatilah orang yang tabah menghadapi cubaan. Apabila mereka berjaya
menangani cubaan itu, mereka akan mendapat mahkota kehidupan yang telah dijan-
jikan Allah kepada orang yangmengasihi-Nya.

13Sekiranya seseorang tergoda ketikamenghadapi cubaan demikian, tidaklahwajar
dia berkata, ‘Godaan ini datang daripada Allah.’ Allah tidak dapat digoda oleh keja-
hatan dan Allah tidak menggoda sesiapa. 14 Seseorang tergoda kerana terjerat oleh
nafsu jahatnya sendiri. 15Apabila dia menurutkan nafsu jahatnya itu, wujudlah dosa;
dan dosa yangmatang akanmembawa kepada kematian.

16 Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah terpedaya. 17 Segala pemberian yang
baik dan sempurna diturunkan dari syurga oleh Bapa, sumber segala cahaya. Dia
tidak berubah dan tidak seperti bayangan yang berubah-ubah bentuknya. 18Dengan
kehendak-Nya Dia mencipta kita melalui firman-Nya yang benar. Dengan demikian
kita menjadi yang sulung antara semuamakhluk-Nya.

Pendengar dan pelaku
19 Saudara-saudara yang kukasihi, sebagaimana kamu tahu, seseorang haruslah

cepat mendengar, lambat bercakap, dan lambat menjadi marah. 20Orang yang marah
tidak dapat melakukan perbuatan yang benar dan diredai Allah. 21Oleh itu, kikislah
segala tabiat buruk dan kelakuan jahat. Kemudian terimalah firman yang disemaikan-
Nyakedalamhatimudengan rendahhati, keranafirman itu dapatmenyelamatkanmu.

22Namun, jangan tipu dirimu dengan hanya mendengar firman; lakukanlah firman
itu. 23 Seseorang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya adalah ibarat
orang yang berdiri di hadapan cermin, 24meneliti dirinya, kemudian pergi dari situ
dan terus lupa akan rupanya. 25Namun, orang yang meneliti hukum yang sempurna,
iaitu hukum yang dapat membebaskan manusia, dan melakukannya, akan diberkati
dalam segala tindakannya, kerana dia tidak hanyamendengar lalu melupakannya.
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26 Jika seseorang menganggap dirinya taat beribadat tetapi tidak mengekang lidah-
nya, maka ibadatnya sia-sia dan dia menipu diri sendiri. 27 Allah Bapa berfirman
bahawa ibadat yangmurni dan tulen ialah: menolong anak yatim piatu dan balu yang
menanggung kesusahan, serta menjaga diri daripada dicemari kejahatan dunia.

2
Pilih kasih dilarang

1 Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Junjungan kita Isa al-
Masih yang mulia itu, janganlah amalkan sikap pilih kasih. 2 Andaikan dua orang
datang ke tempat pertemuanmu, yang seorang kaya, berpakaian indah, bercincin
emas; yang seorang lagi miskin, berpakaian buruk. 3 Kamu menyambut orang kaya
itu dengan hormat sambil berkata, ‘Silakan duduk di tempat terbaik ini.’ Sebaliknya,
kepadaorangmiskin itu kamuberkata, ‘Berdiri di sana’ atau ‘Dudukdi atas lantai dekat
kakiku.’ 4Dengan demikian, kamumembeza-bezakan orang dan menjadi hakim yang
berfikiran jahat.

5 Ketahuilah, saudara-saudara yang kukasihi, Allah telah memilih orang miskin di
dunia ini menjadi orang yang kaya dalam iman. Mereka akan menikmati kerajaan
Allah sebagaimana telah dijanjikan-Nya kepada orang yang mengasihi-Nya. 6 Kamu
menghina orangmiskin, sedangkan orang kayalah yangmenindasmu,menyeretmu ke
mahkamah, 7danmenghina namamulia yang kamu terima daripada Tuhan.

8Kamumelakukan apa yang benar jika kamumematuhi hukumkerajaanAllah yang
tersurat di dalamKitab Suci, ‘Kasihilah sesamamanusia sebagaimana kamumengasihi
dirimu sendiri.’ 9 Sebaliknya, jika kamu memperlakukan orang berasaskan keadaan
lahir, kamu berdosa, danmenurut hukum, kamumelanggar hukum. 10Melanggar satu
perintah Taurat bererti melanggar seluruh hukum, 11 kerana Allah yang berfirman,
‘Jangan berzina,’ juga berfirman, ‘Jangan membunuh.’ Dengan demikian, walaupun
kamu tidak berzina, namun sekiranya kamumembunuh,maka kamu telahmelanggar
hukum.

12 Dalam perkataan dan tindakanmu, ingatlah bahawa kamu akan diadili
berdasarkan hukum-hukum yang membebaskan manusia. 13 Orang yang tidak
mengamalkan belas kasihan akan dihukum tanpa diberi belas kasihan, tetapi mereka
yangmengamalkan belas kasihan tidak akan takut diadili.

Iman dan perbuatan
14 Saudara-saudaraku, apa gunanya seorang berkata, ‘Aku beriman,’ jika dia

tidak membuktikan imannya melalui perbuatannya? Iman sedemikian tidak dapat
menyelamatkannya. 15 Katakanlah seorang saudara lelaki atau saudara perempuan
memerlukan pakaian dan kekurangan makanan. 16 Apakah gunanya kamu berkata
kepadanya, ‘Selamat jalan, pakailah baju panas danmakanlah secukupnya,’ jika kamu
tidak menghulurkan keperluan sehari-hari itu kepadanya? 17 Demikian juga dengan
iman, jika tidak dinyatakanmelalui perbuatan, maka sia-sialah iman itu.

18 Mungkin ada orang yang berkata, ‘Kamu mempunyai iman; aku mempunyai
perbuatan.’ Tunjukkan kepadaku seorang yang beriman tetapi tidak mengamalkan
perbuatan baik, maka dengan perbuatan baikku akan kutunjukkan bahawa aku
beriman. 19Kamu beriman kepada Allah Yang Esa. Bagus! Roh-roh iblis juga beriman
demikian dan gementar ketakutan.

20Alangkah tumpul fikiranmu, mengapakah kamumemerlukan bukti bahawa iman
tanpa perbuatan baik itu sia-sia sahaja? 21 Apakah sebabnya Allah meredai moyang
kita Ibrahim? Allah meredainya kerana perbuatannya, iaitu mempersembahkan
anaknya Ishak sebagai korban kepada Allah. 22 Tidak jelaskah kepadamu bahawa
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Ibrahim menunjukkan imannya melalui perbuatannya? Dengan demikian, sempur-
nalah iman Ibrahim. 23 Hal itu selaras dengan ayat di dalam Kitab Suci: ‘Ibrahim
percaya kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.’
Oleh itu Ibrahimdipanggil sahabat Allah. 24Nyatalah bahawaAllahmeredai seseorang
itu kerana perbuatannya, bukan imannya semata-mata.

25 Demikian juga dengan Rahab, wanita pelacur itu. Allah meredai Rahab kerana
perbuatannya: Rahab menyambut pengintip-pengintip Israel dan membantu mereka
melarikan diri melalui jalan lain. 26Tubuh tanpa roh, tubuh yangmati. Begitu jugalah,
iman tanpa perbuatan, iman yangmati.

3
Mengawal lidah

1 Saudara-saudaraku, seharusnya hanya segelintir daripadamu berusaha untuk
menjadi guru. Kamu tahu bahawa kita yang menjadi guru akan diadili dengan lebih
keras daripada orang lain. 2 Kita semua selalu melakukan kesalahan. Sekiranya
seseorang tidak pernah melakukan sebarang kesalahan melalui tutur katanya, maka
dia itu seorang yang sempurna. Dia dapat menguasai seluruh dirinya.

3 Kita memasang kekang pada mulut kuda supaya kuda menurut kemahuan kita.
Dengankekang, kita dapatmengendalikankuda. 4Begitu jugadengankapal,walaupun
besar dan digerakkan oleh angin kencang, tetapi kapal hanya dikendalikan oleh
kemudi yang amat kecil. Kapal bergerak ke arah yang ditentukan oleh jurumudi.
5Demikianlah dengan lidah kita, walaupun kecil, namun dapat bermegah tentang hal-
hal yang besar. Betapa luasnya hutan yang dapat dibakar oleh api yang amat kecil.
6 Lidah laksana api. Lidah kita ibarat dunia yang dikuasai kejahatan dan memenuhi
seluruh diri kita dengan kejahatan. Lidahmenghanguskan hidup kita dengan api dari
neraka.

7Manusia dapat dan sudahpunmenjinakkanmakhluk lain – binatang buas, burung,
haiwan menjalar, dan binatang-binatang di laut. 8Akan tetapi tiada sesiapapun dapat
menjinakkan lidah manusia. Lidah itu jahat, tidak dapat dikuasai, dan penuh dengan
racun yangmembunuh.

9 Kita menggunakan lidah untuk memuji Tuhan dan Bapa kita, tetapi juga untuk
mengutuk sesama manusia yang telah dicipta menurut gambaran Allah. 10Kata-kata
berkat dan kata-kata kutukan lahir daripada mulut yang sama. Ini tidak sepatut-
nya berlaku, saudara-saudaraku. 11 Dapatkah air tawar dan air masin dikeluarkan
daripada mata air yang sama? 12 Saudara-saudaraku, pokok ara tidak mungkin
menghasilkan buah zaitun, manakala pokok anggur tidak mungkin mengeluarkan
buah ara. Mata air yangmasin tidakmungkinmemancarkan air tawar.

Kebijaksanaan dari syurga
13Adakahwujuddi kalanganmuseorangyangbijakbestari? Sifat ini terbuktimelalui

kelakuan baik dan kebajikan yang diamalkan dengan rendah hati serta bijaksana.
14Akan tetapi, sekiranya kamubersikap hasad dengki danmementingkan diri, jangan-
lah bermegah dengan kebijaksanaan itu ataumenafikan yang benar. 15Kebijaksanaan
demikian tidak berasal dari syurga tetapi dari dunia, tabiatmanusia yang berdosa, dan
roh iblis. 16Sikap hasad dengki danmementingkan diri akanmenimbulkan kekacauan
serta pelbagai kejahatan.

17 Sebaliknya, apabila seseorang memiliki kebijaksanaan yang berasal dari syurga,
maka dia bersifat murni, mencintai kedamaian, lemah lembut dan ramah-tamah. Dia
juga bersikap belas kasihan sertamengamalkan segala jenis perbuatan baik. Dia tidak
bersikap berat sebelah dan tidak munafik atau bertalam dua muka. 18 Kebenaran
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adalah hasil daripada benih kedamaian yang disemaikan oleh orang yang mencintai
kedamaian.

4
Tunduk kepada Allah

1 Apakah punca segala pergaduhan dan pertengkaran di kalanganmu? Puncanya
ialah keinginan hawa nafsu yang sentiasa bergolak dalam dirimu. 2 Kamu berhasrat
akan sesuatu tetapi tidak mendapatnya, maka kamu ingin membunuh. Kamu ingin
memiliki sesuatu tetapi tidakberjaya, lalu kamubertengkardanbergaduh. Kamu tidak
mendapat apa yang kamu ingini kerana kamu tidak memohonnya daripada Allah.
3 Kalau kamu memohonnya sekalipun, kamu tidak mendapatnya, kerana tujuanmu
jahat. Kamumemintanya untuk kesenangan diri sendiri.

4 Kamu tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahawa sesiapa yang bersahabat dengan
dunia menjadi musuh Allah? Oleh itu, sesiapa yang mahu bersahabat dengan dunia
menjadikan dirinya musuh Allah. 5 Atau kamu menganggap Kitab Suci mengatakan
tanpa sebab bahawa Roh yang ditempatkan di dalam diri kita oleh Allah amat
mengingini kita. 6Walaupun demikian, kasih kurnia yang dianugerahkan oleh Allah
lebih kuat, maka tersurat di dalam Kitab Suci:

‘Allahmenentang orang yang angkuh
tetapi menganugerahi orang yang
rendah hati.’

7 Oleh yang demikian, taatlah kepada Allah. Lawanlah Iblis, maka Iblis akan lari
daripadamu. 8Dampingi Allah, Allah akanmendampingimu. Basuh bersih tanganmu,
wahai kamuyang berdosa. Sucikanhatimu,wahai kamuyangmunafik. 9Menyesallah,
menangis dan merataplah kamu. Biar ketawamu menjadi tangisan, kerianganmu
menjadi kesedihan. 10 Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan mening-
gikanmu.

11 Saudara-saudaraku, janganlah fitnah-memfitnah. Sesiapa yang memfitnah atau
menghakimi saudara seimannya, maka dia memfitnah atau menghakimi hukum.
Jika dia menghakimi hukum, maka dia tidak lagi mematuhi hukum. 12 Hanya ada
seorang Pemberi hukum dan Hakim. Hanya Dia yang dapat menyelamatkan atau
membinasakan seseorang. Siapakah kamumaka inginmenghakimi sesamamanusia?

Janganmemegahkan hari esok
13Sekarang, dengarlahnasihatku,wahai kamuyangberkata, ‘Hari ini atau esokkami

akan bertolak ke sebuah negeri dan tinggal di situ selama setahun untuk berniaga dan
mencari wang.’ 14 Tetapi kamu tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan
esok. Kamu umpama wap, yang kelihatan sejurus lantas lenyap. 15 Sepatutnya kamu
berkata demikian, ‘Kalau diizinkan Tuhan, kami akan terus hidup dan melakukan
sekian-sekian.’ 16 Sebaliknya kamu angkuh dan bercakap besar. Bercakap besar
demikian itu adalah salah. 17 Apabila seseorang tidak melakukan sesuatu yang baik
dan sepatutnya dilakukan, maka orang itu berdosa.

5
Amaran kepada orang kaya

1 Dengarlah nasihatku, wahai orang kaya. Menangis dan merataplah, kerana ke-
susahan akanmenimpamu. 2Kekayaanmu akan reput dan pakaianmu dimakan gegat.
3 Emas perakmu akan berkarat, karatnya akan menjadi saksi menuduhmu dan akan
menghanguskan tubuhmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada akhir
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zaman ini. 4Kamu tidak membayar upah orang yang bekerja di ladangmu. Dengarlah
rintihan mereka! Orang yang menuai hasil ladangmu berseru minta dibela nasibnya
dan suara mereka telah sampai ke telinga Tuhan Maha Kuasa. 5Hidupmu di dunia ini
senang-lenangdalamkemewahanmelimpah-limpah. Kamubagaikanmenggemukkan
diri untuk hari penyembelihan. 6Kamumenghukumdanmembunuh orang yang tidak
bersalah, danmereka tidakmelawanmu.

Tabahmenanggung kesengsaraan
7 Saudara-saudaraku, bersabarlah menanti kedatangan Tuhan. Lihatlah betapa

sabarnya seorang peladang menunggu tanahnya mengeluarkan hasil yang bernilai.
Dengan sabar dia menanti hujan musim luruh dan hujan musim bunga. 8 Demikian
jugalah kamuharus bersabar. Tabahkanhatimu, keranahari kedatanganTuhan sudah
hampir tiba. 9 Saudara-saudaraku, janganlah bersungut-sungut, supaya kamu tidak
dihukum. Hakim kian dekat dan akan segera sampai.

10 Saudara-saudaraku, ingatlah nabi-nabi yang bersabda dengan nama Tuhan.
Teladanilah kesabaran dan ketabahan mereka menanggung kesengsaraan. 11 Kami
mengatakan mereka orang yang diberkati kerana mereka tabah menanggung kesen-
gsaraan. Kamu telahmendengar kisah kesabaran Ayub, dan kamu tahu pada akhirnya
Tuhanmemberkatinya. Tuhan amat berbelas kasih dan penuh belas kasihan.

12 Saudara-saudaraku, ini sangat penting-janganlah bersumpah ketika mengikat
janji. Jangan bersumpah demi langit, bumi atau apa-apapun. Katakan ‘ya’ apabila
maksudmu ya, dan ‘tidak’ apabila maksudmu tidak. Dengan demikian tidaklah kamu
dihukumAllah.

Doa orang yang benar
13 Adakah sesiapa di kalanganmu yang sedang mengalami kesusahan? Berdoalah.

Adakah sesiapa yang sedang bergembira? Nyanyikanlah lagu pujian kepada Allah.
14 Adakah sesiapa yang sakit? Panggillah para tua-tua jemaah untuk mendoakannya
dan menyapukan minyak padanya dengan nama Tuhan. 15 Doa yang dilafazkan
dengan iman akan menyembuhkan orang sakit itu. Tuhan akan memulihkan ke-
sihatannya, dan dosanya akan diampunkan. 16 Oleh itu, hendaklah kamu saling
mengakuikesalahansertamendoakansatu sama lain, supayakamudisembuhkan. Doa
orang yang benarmempunyai kuasa yang hebat.

17 Ilyas seorang manusia biasa seperti kita. Dia berdoa bersungguh-sungguh supaya
hujan tidak turun,makaselamatiga tahunsetengahhujan tidak turun. 18Selepas itudia
berdoa lagi, lalu langit menurunkan hujan mencurah-curah dan tanah mengeluarkan
hasil.

19 Saudara-saudaraku, jika seorang di kalanganmu sesat, lalu yang lain memimpin-
nya kembali kepada Allah, 20 ingatlah ayat ini: Sesiapa memimpin seorang yang
berdosa kembali daripada jalan yang salah, maka dia menyelamatkan roh orang yang
berdosa itu daripada kematian danmenutupi banyak dosa.
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1 Petrus
1Daripada Petrus, rasul Isa al-Masih,
Kepada umat pilihan Allah yang tinggal merata-rata di Pontus, Galatia, Kapadokia,

Asia dan Bitinia. 2Kamu terpilih menurut rancangan Allah Bapa, dijadikan umat-Nya
dengan Roh Suci, supaya taat akan Isa al-Masih dan disucikan dengan darah-Nya:
Semoga kamu dilimpahi kasih kurnia dan damai sejahtera daripada Allah.

Harapan dan iman
3 Puji bagi Allah, Bapa Junjungan kita Isa al-Masih! Kerana belas kasihan-Nya yang

amat besar Dia telah mengurniai kita kelahiran baru dengan membangkitkan Isa al-
Masih daripada kematian. Dengan demikian, kita hidup dengan harapan yang tidak
akan binasa, dan 4 kita mengharapkan warisan yang tidak mungkin reput, tercemar
atau lenyap – disimpan untukmu di syurga. 5 Kamu dipelihara dengan kuasa Allah,
melalui iman untuk penyelamatan yang akan ternyata sepenuhnya pada akhir zaman.
6 Oleh yang demikian bersukacitalah, meskipun sekarang untuk seketika mungkin
kamuberdukacita keranamenghadapi pelbagai cubaan. 7Segalanya ini untukmenguji
imanmu yang lebih berharga daripada emas, kerana emas tetap musnah walaupun
telahdiuji denganapi. Imanmukelak ternyata tulendanakanmendapat puji, penghor-
matan serta kemuliaan apabila Isa al-Masih datang kembali. 8 Kamu mengasihi-Nya
walaupun belum pernah melihat-Nya. Kamu percaya kepada-Nya tanpa melihat-Nya.
Oleh itu, kamu merasa kebahagiaan yang tidak terkata dan penuh dengan kemuliaan
9kerana kamu akanmencapai matlamat imanmu, iaitu penyelamatan jiwamu.

10Nabi-nabi telah mengkaji penyelamatan ini dan bernubuat tentang kasih kurnia
Allah kepadamu. 11 Roh al-Masih yang ada pada nabi-nabi bernubuat tentang pen-
deritaan al-Masih dan kemuliaan-Nya kelak. Mereka berusaha untukmengetahui bila
dan bagaimana perkara itu akan terjadi. 12Allah telah menyatakan kepada nabi-nabi
bahawa segala yang dilakukan olehmereka itu bukan untukmereka tetapi untuk kita.
Sekarang perkara yang disampaikan oleh nabi-nabi itu telah kamu dengar melalui
Injil yang diisytiharkan dengan kuasa Roh Suci dari syurga. Para malaikat juga ingin
mengerti perkara itu.

Hendaklah kamu suci
13Oleh yang demikian, bersedialah, berjaga-jaga dan sandarkanlah harapan kepada

kasih kurnia yang akan kamu terima apabila Isa al-Masih datang kembali. 14 Jadilah
anak-anak yang taat akan Allah, dan janganlah hidup mengikut nafsumu seperti
dahulu, sebelum kamu mengenal-Nya. 15 Pastikanlah segala perbuatanmu suci, se-
bagaimana Tuhan yang memanggilmu itu suci. 16 Ada tersurat di dalam Kitab Suci,
‘Hendaklah kamu suci, kerana Aku suci.’

17 Jika kamu berdoa kepada Allah Bapa, yang menghakimi manusia dengan adil
menurut perbuatan masing-masing, maka sepanjang hayatmu di dunia ini takuti
dan patuhilah Dia. 18 Kamu mengetahui bahawa untuk membebaskanmu daripada
hidup sia-sia warisan nenek moyangmu, tebusannya bukanlah sesuatu yang dapat
dibinasakan seperti perak atau emas 19 tetapi darah al-Masih yang amat berharga,
darah anak domba yang tiada cacat celanya. 20 Dia telah ditetapkan sebelum dunia
dicipta, tetapi dinyatakan pada akhir zaman ini untukmu. 21Melalui-Nya kamu per-
caya kepada Allah, yang telah membangkitkan-Nya daripada kematian dan memberi-
Nya kemuliaan, supaya kamu beriman dan berharap kepada Allah.

22 Oleh sebab kamu telah menyucikan rohmu dalam mematuhi kebenaran supaya
mempunyaikasihyang ikhlaskepadasaudara-saudara seimanmu,makakasihilah satu
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sama lain dengan sepenuh perasaan dan suci hati; 23 kerana kamu telah dilahirkan
semula, bukan daripada benih yang dapat dibinasakan tetapi daripada yang tidak
mungkin dimusnahkan, melalui firman Allah yang hidup kekal selama-lamanya.
24Kerana,

‘Semua jasad umpama rumput,
dan semua kemuliaanmanusia bak
bunga di padang;

rumput akan layu, dan bunganya akan gugur,
25 tetapi firman Tuhan kekal
selama-lamanya.’

Inilah firman yang disampaikan kepadamu.

2
1Oleh itu, singkirkan segala niat jahat, penipuan, kepura-puraan, iri hati dan semua

fitnah. 2 Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu haus akan air susu suci
firmanAllah, supaya kamu bertumbuh subur sehingga beroleh penyelamatan. 3Kamu
sendiri telahmengalami kebaikan Tuhan.

Isa al-Masih batu penjuru
4Datanglah kepada Dia yang seperti batu hidup, yang dibuang oleh manusia tetapi

dipilih oleh Allah dan berharga di hadirat-Nya. 5 Kamu juga umpama batu hidup,
yang digunakan untuk membina rumah rohani bagi para imam yang suci, untuk
mempersembahkan korban rohani yang diredai Allah melalui Isa al-Masih. 6 Ada
tersurat di dalam Kitab Suci:

‘Lihatlah, Kuletakkan di Sion,
batu penjuru yang terpilih, berharga,

dan sesiapa yang percaya kepada-Nya
tidak akan diaibkan.’

7Bagi kamu yang percaya, batu itu berharga, tetapi bagi mereka yang tidak percaya,

‘Batu yang dibuang oleh pembina
telahmenjadi batu penjuru,’

8dan,

‘Batu tempat orang tersandung
dan sebuah batu pejal yangmembuat
mereka terjatuh.’

Mereka tersandung kerana mereka ingkar akan firman Allah, yang telah ditetapkan
bagi mereka.

9 Tetapi kamu umat terpilih, para imam Raja, bangsa suci, umat-Nya sendiri, yang
dipilih untukmengisytiharkan puji-pujian bagi Dia yang telahmemanggilmudaripada
kegelapankepadacahaya-Nyayanggemilang. 10Dahulukamubukansuatuumat tetapi
sekarang kamu umat Allah. Dahulu kamu tidak mendapat belas kasihan Allah tetapi
sekarang kamu telahmendapat belas kasihan-Nya.

11 Saudara-saudara yang kukasihi, aku merayu padamu sebagai orang asing dan
pendatang di dunia, jauhilah hawa nafsu yang sentiasa menyerang jiwa. 12 Amalkan
kelakuan yang mulia, maka apabila orang di kelilingmu yang tidak mengenal Allah
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mengata kamu berbuat jahat, mereka tetap melihat perbuatanmu yang baik lalu
memuliakan Allah pada waktu Tuhan datang kembali.

Berserah kepada pemerintah
13 Demi Tuhan berserahlah kepada pemerintah dalam kerajaan manusia, baik

raja sebagai pemerintah tertinggi 14 mahupun para gabenor yang dilantiknya untuk
menghukum orang yang berbuat jahat dan menghargai orang yang berbuat baik.
15 Inilah kehendak Allah, bahawa dengan berbuat baik kamu menutup mulut orang
jahil dan bodoh yang hendakmengatamu. 16Hiduplah dengan bebas, tetapi jangan gu-
nakan kebebasan untukmenutupmaksiat. Hiduplah sebagai hamba Allah. 17Hormati
semua orang: Kasihi saudara-saudara seimanmu, takuti Allah, dan hormati raja.

18Hamba, berserahlah kepada tuanmudengan penuh hormat, bukan tuan yang baik
dan lemah lembut sahaja, tetapi yang kejam juga. 19 Kamu layak dipuji jika kerana
Allah kamu tabah menanggung derita akibat perlakuan yang tidak adil. 20 Apakah
istimewanya jikakamumenerimadengansabarapabiladipukul keranakesalahanmu?
Tetapi apabila kamu berbuat baik lalu menderita, jika kamu menerimanya dengan
sabar, maka kamu terpuji di sisi Allah. 21 Justeru inilah kamu telah dipanggil, kerana
al-Masih juga menderita untuk kita, memberi kita teladan, supaya kita menurut jejak
langkah-Nya.
22 ‘Dia tidakmelakukan dosa,

dan lidah-Nya tidak pernah berdusta.’
23 Apabila Dia dicela, Dia tidak mencela kembali. Apabila Dia menderita, Dia tidak
mengugut, tetapi menyerahkan diri-Nya kepada Allah yang menghakimi dengan adil.
24Dia menanggung dosa kita dalam tubuh-Nya sendiri di kayu salib, supaya kita mati
terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Luka-luka-Nya telah menyembuhkan
kamu. 25Dahulu kamu seperti domba yang sesat, tetapi sekarang kamu telah kembali
kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu.

3
Isteri dan suami

1 Demikian juga kamu, isteri, berserahlah kepada suamimu. Dengan demikian,
suami yang tidak percaya kepada firman Allah dapat ditarik untuk percaya tanpa
sepatah kata, hanya dengan kelakuan isterinya 2 ketika mereka melihat betapa murni
dan salihnya hidupmu. 3 Janganlah hiasi dirimu di luar sahaja – mendandan rambut,
memakai emas atau pakaian indah. 4Hiasilah batinmu, dengan keindahan yang tidak
dapat dimusnahkan, iaitu bersikap lembut dan tenang, yang sangat berharga di sisi
Allah. 5Demikianlah hiasan perempuan zaman dahulu yang salih dan berharap pada
Allah. Mereka berserah kepada suami, 6 seperti Sarah yang taat kepada Ibrahim dan
memanggilnya tuan. Kamu adalah anak-anak perempuan Sarah jika kamu berbuat
baik dan tidak takut apa-apa.

7 Suami, kamu juga hendaklah hidup bersama isterimu dengan sikap mengerti.
Berilah penghormatan kepada isteri sebagai kaumyang lebih lemahdan sebagai rakan
pewarismu yang sama-sama menerima kasih kurnia hidup. Dengan demikian doamu
kepada Allah tidak akan terhalang.

Menderita kerana berbuat baik
8 Sebagai kesimpulan, bersatu hatilah kamu semua, dan amalkan belas ihsan antara

satu sama lain. Jalinkanlah kasih persaudaraan antaramu, dengan hati yang lembut
dan adab sopan yang baik. 9 Jangan balas kejahatan dengan kejahatan atau celaan
dengan celaan. Sebaliknya balaslah dengan memohon Allah memberkati mereka.
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Kamu mengetahui bahawa Allah telah memanggilmu supaya kamu mendapat berkat
kelak. 10Kerana,
‘Sesiapa yang inginmenikmati hidup

danmengalami masa yang baik
hendaklahmenjaga lidahnya

daripada kejahatan
dan bibirnya daripada kata-kata
yang palsu.

11Hendaklah dia tinggalkan kejahatan
dan lakukan kebaikan;
hendaklah dia cari dan buru kedamaian.

12Keranamata Tuhan tertuju kepada
orang yang benar
dan telinga-Nyamendengar doamereka,

tetapi wajah Tuhanmenentangmereka
yang berbuat jahat.’

13Siapakahyangakanmenyakitimu jikakamuberbuatkebaikandenganpenuhseman-
gat? 14Namun, kalaupun kamu menderita kerana melakukan yang benar, kamu akan
diberkati. ‘Jangan takut akan ugutan mereka dan janganlah bimbang.’ 15Hormatilah
al-Masih sebagai Junjungan Yang Esa dalam hatimu dan sentiasa bersedia memberi
jawapan yang meyakinkan apabila seseorang bertanyakan asas harapan di hatimu.
Jawab dengan lembut dan hormat, 16 serta dengan suara hati yang murni. Dengan
demikian mereka yang mencela kelakuan baikmu sebagai pengikut al-Masih akan
berasa malu. 17 Jika dikehendaki Allah kamu menderita kerana melakukan kebaikan,
itu lebih baik daripada menderita kerana melakukan kejahatan. 18 Al-Masih juga
telah mati sekali untuk selama-lamanya kerana dosa kita. Dia yang tidak bersalah
telah menderita untuk kita yang bersalah supaya Dia dapat membawa kita kepada
Allah. Dia telah dibunuh secara jasmani tetapi dihidupkan semula sebagai Roh.
19 Dalam keadaan demikian, Dia pergi menyampaikan perkhabaran kepada roh-roh
yang dipenjarakan. 20 Roh-roh itu tidak taat akan Allah yang menantikan mereka
dengan sabar sepanjangmasa Nuhmembina bahteranya. Hanya lapan orangmenaiki
bahtera itu dan diselamatkanmelalui air.

21 Air bah itu melambangkan pengimadan yang sekarang menyelamatkan kita,
pengimadan – bukan pembersihan kotoran badan tetapi sambutan hati nurani yang
suci terhadap Allah – melalui pembangkitan Isa al-Masih daripada kematian. 22 Dia
telah pergi ke syurga dan sekarang berada di kanan Allah. Para malaikat, penguasa
dan pemerintah telah diletakkan di bawah-Nya.

4
Hidup demi Allah

1Oleh sebabal-Masih telahmenderita secara jasmaniuntukkita, teguhkanlahdirimu
untuk menghadapi penderitaan demikian. Dia yang telah menderita secara jasmani
itu telah mengatasi dosa. 2 Dia tidak meneruskan hidupnya secara jasmani untuk
memuaskan nafsu insani tetapi untuk melakukan kehendak Allah. 3 Sudah cukuplah
waktu hidup silam yang kita habiskan dengan melakukan kehendak orang yang tidak
mengenal Allah – hidup cabul, memuaskan nafsu, mabuk-mabuk bersuka ria, minum
arak di majlis, dan melakukan kerja terkutuk menyembah berhala. 4 Dalam hal
ini, mereka hairan kerana kamu tidak lagi menyertai mereka dalam kancah maksiat
itu, lalu mereka mencela kamu. 5 Mereka kelak harus mempertanggungjawabkan
perbuatan mereka kepada Allah yang sedia menghakimi orang hidup dan orang mati.
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6 Itulah sebabnya Injil juga disampaikan kepada orang yang telahmati, supayamereka
yang dihakimi sebagai manusia secara jasmani, dapat hidup secara rohani menurut
kehendak Allah.

7 Sudah hampir waktunya bagi segala-galanya berakhir. Oleh itu berdoalah dengan
bersungguh-sungguh dan berjaga-jaga. 8 Paling utama, kasihilah satu sama lain
kerana kasih akan menutup banyak dosa. 9 Raikan satu sama lain tanpa bersungut.
10 Setiap orang antaramu telah menerima pelbagai kurnia daripada Allah. Sebagai
pengurus yang baik bagi kurnia Allah, gunakanlah kurnia itu untuk kebaikan semua.
11 Jika sesiapamenyampaikan perkhabaran, sampaikanlah berita daripada Allah. Jika
sesiapamemberi pertolongan, berilah dengan keupayaan yang dibekalkan oleh Allah.
Dengan demikian, dalam semua hal Allah akan dimuliakan melalui Isa al-Masih yang
memiliki kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya. Amin.

Menderita keranamenjadi pengikut al-Masih
12 Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah hairan bahawa kamu diuji dengan

penderitaan yang berat, jangan anggap perkara itu luar biasa. 13 Sebaliknya, bergem-
biralah bahawa kamu turut mengalami penderitaan al-Masih. Dengan demikian, apa-
bila kemuliaan-Nya ternyata, kamu juga dapat berasa sukacita yang tidak terhingga.
14 Sekiranya kamu dicela kerana menjadi pengikut dan mengambil nama al-Masih,
diberkatilah kamu kerana Roh yang mulia iaitu Roh Allah ada bersamamu. 15Namun,
janganlah seorang pun di antara kamumenderita kerana kesalahanmembunuh,men-
curi, berbuat jahatataumencampurihalorang. 16Tetapi jika sesiapamenderita sebagai
seorangMasihi, janganlah berasamalu,malahmuliakanlah Allah kerananya. 17Sudah
tiba masanya penghakiman dimulai, dan pertama-tama dihakimi adalah umat Allah
sendiri. Jika penghakiman itu dimulai dengan kita, bagaimanakah kesudahannya
orang yang tidakmentaati Injil daripada Allah? 18Dan,

‘Jika orang benar pun sukar diselamatkan,
apa jadinya orang yang ingkar dan

yang berdosa?’
19Oleh itu, mereka yang menderita menurut kehendak Allah hendaklah berbuat baik
sambil berserah kepada Allah, Pencipta yang setia.

5
Jemaah umat Allah

1 Kepada tua-tua jemaah di kalanganmu, kutujukan pesanan ini. Aku, sebagai
seorang tua-tua juga yang telah menyaksikan penderitaan al-Masih dan yang akan
turutdimuliakanapabilakemuliaan-Nya ternyata,menyerumu: 2 Jagalah jemaahAllah
sekitarmu seperti gembala menjaga kawanan domba. Awasi mereka – bukan secara
terpaksa tetapi dengan rela; bukan untuk mendapat keuntungan yang tidak wajar,
tetapi dengan sepenuh hati; 3 bukan sebagai tuan bagi mereka yang diamanahkan
kepadamu, tetapi sebagai teladan untuk mereka. 4 Apabila Gembala Agung datang
kelak, kamu akanmenerimamahkota kemuliaan yang kekal.

5Demikian jugakamu, orangmuda, tunduklahkepadaorang tuayangmemimpinmu.
Ya, kamu semua hendaklah salingmenghormati danmerendah diri, kerana,

‘Allahmenentang orang yang angkuh
tetapi menganugerahi orang yang
rendah hati.’
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6Oleh itu, rendahkandirimudi bawahkuasaAllah, supaya kamuditinggikan-Nyapada
waktu yang telah ditetapkan. 7 Serahkan segala kerunsinganmu kepada Allah, kerana
Diamengambil berat tentangmu.

8Kawallahdirimudanberwaspadalah, keranamusuhmu Iblismerayau seperti singa
yangmengaummencarimangsa. 9Lawanlah Iblis dengan imanyang teguh. Kamutahu
bahawa penderitaan yang sama sedang ditanggung oleh saudara-saudara seimanmu
serata dunia.

10Tetapi setelahkamumenderitabeberapawaktu,Allah, sumber segalakasihkurnia,
yang telah memanggil kamu untuk turut menikmati kemuliaan-Nya yang kekal, akan
menyempurnakan, menegakkan, mengukuhkan dan menenteramkan kamu. 11 Bagi
Allah segala kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya. Amin.

Salam akhir
12 Aku menulis surat ringkas ini kepadamu dengan pertolongan Silwanus, yang

kuanggap saudara kita yang setia. Tujuanku ialah menasihatimu dan memberi
ringkasan kesaksianku bahawa inilah kasih kurnia sejati daripada Allah untukmu.
Berdiri teguhlah di dalamnya.

13 Jemaah di Babel, yang sepertimu juga dipilih Allah, berkirim salam kepadamu,
begitu juga anakkuMarkus. 14Bersalamanlah dengan kasih sayang.
Selamat sejahtera kepada kamu semuamilik al-Masih.
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2 Petrus
1Daripada Simon Petrus, hamba dan rasul Isa al-Masih,

Kepada mereka yang seiman dengan kami melalui kebenaran Allah Tuhan dan
Penyelamat kita Isa al-Masih:
2 Semoga kamu dilimpahi berkat dan damai sejahtera daripada Allah, kerana kamu
mengenal Allah dan Junjungan Isa.

Panggilan dan pilihan Allah
3Dengan kuasa-NyaAllah telahmengurniai kita segala yang diperlukanuntuk hidup

dan kesalihan, melalui apa yang kita ketahui tentang Dia yangmemanggil kita dengan
kemuliaan dan kebaikan-Nya. 4 Allah telah menganugerahi kita janji yang besar dan
berharga. Melaluinya kamu akan mengambil bahagian dalam sifat keilahian Allah
setelahmenjauhi kebinasaan akibat hawa nafsu di dunia.

5 Oleh itu, berusahalah untuk membekalkan imanmu dengan kebaikan; dan ke-
baikan dengan pengetahuan; 6 dan pengetahuan dengan penguasaan diri; dan pen-
guasaan diri dengan ketabahan; dan ketabahan dengan kesalihan; 7 dan kesalihan
dengan belas ihsan persaudaraan; dan belas ihsan persaudaraan dengan kasih. 8 Jika
kamu semakin kaya dengan segala ini, tidaklah kamu sia-sia dan hampa dalam
mengenal Junjungan kita Isa al-Masih. 9 Seseorang yang tidak memiliki sifat-sifat ini
adalah rabun,malahbuta, dan lupabahawadia telahdisucikandaripadadosa-dosanya
dahulu.

10 Oleh itu, saudara-saudaraku, berusahalah lebih keras lagi untuk memastikan
kekalnya panggilan dan pilihan Allah akan dirimu. Jika kamu melakukan segala ini,
kamu tidak akan tersandung. 11 Kamu akan diberi sepenuh hak untuk menikmati
kerajaan kekal Junjungan dan Penyelamat kita Isa al-Masih.

Nubuat tentang Kitab Suci
12 Oleh itu, aku tidak akan lalai daripada mengingatkan kamu tentang segala ini,

walaupun kamu sudah mengetahuinya dan berpegang teguh pada ajaran benar yang
kamu terima. 13 Selagi ada hayatku, wajarlah aku mengingatkan kamu tentang hal-
hal itu. 14 Aku tahu tidak lama lagi aku akan meninggalkan dunia ini, sebagaimana
telah dinyatakan jelas kepadaku oleh Junjungan kita Isa al-Masih. 15 Aku akan men-
gusahakan supaya kamu tetap diingatkan tentang hal-hal itu setelah aku tiada lagi.

16 Kami tidaklah bercerita dongeng kepadamu apabila kami memberitahumu ten-
tang kekuasaan Junjungan kita Isa al-Masih dan kedatangan-Nya. Kami telahmenyak-
sikan kemuliaan-Nya denganmata kami sendiri. 17Dia telahmenerima penghormatan
dan kemuliaan daripada Allah Bapa. Suatu suara daripada Yang Maha Tinggi berfir-
man, ‘Inilah Putera-Ku yang Kukasihi dan dengan-Nya Aku berkenan.’ 18 Kami telah
mendengar suara yangdatang dari syurga ketika kami bersama-Nyadi puncak gunung
suci.

19 Dengan demikian, kata-kata nubuat yang ada pada kami menjadi lebih jelas.
Terimalah kata-kata nubuat ini seperti lampu yang bersinar di tempat gelap, hingga
fajarmenyingsing dan bintang pagi terbit di dalamhatimu. 20Hal terutama yang harus
kamu ketahui ialah bahwa tidak ada satu nubuat pun dalam Kitab Suci yang berasal
dari pentafsiran sendiri, 21 kerana nubuat bukanlah lahir dengan kehendak manusia,
tetapi diungkapkan oleh orang ketika didorong oleh Roh Suci untuk menyampaikan
firman daripada Allah.
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2
Nabi dan guru palsu

1Namun demikian, ada nabi-nabi palsu di kalangan umat Allah pada zaman dahulu.
Di antaramu juga akan muncul guru-guru palsu yang secara rahsia membawa ma-
suk ajaran sesat yang memusnahkan. Mereka tergamak menyangkal Tuhan yang
telah menyelamatkan mereka, lalu mereka ditimpa kemusnahan dalam sekelip mata.
2 Ramai orang akan mengikut cara mereka yang memalukan itu. Oleh itu, jalan yang
benar akan dikufuri. 3 Dengan tamak haloba, mereka akan memperalatkan kamu
melalui kata-katadusta. Hukumanuntukmereka sudahditetapkandanakanmenimpa
mereka.

4 Allah tidak melepaskan malaikat yang berdosa daripada hukuman, tetapi
menghumbankan mereka ke neraka dan membelenggu mereka dalam kegelapan
untuk dihakimi kelak. 5 Dan Allah juga tidak melepaskan dunia purba daripada
hukuman. Allah hanya menyelamatkan Nuh, penyampai kebenaran dengan tujuh
orang yang lain, ketika Dia mendatangkan air bah kepada semua manusia yang
ingkar. 6 Allah telah memusnahkan kota Sodom dan Gomora sehingga menjadi
abu, membinasakan penduduknya sebagai contoh hukuman terhadap orang yang
ingkar. 7 Tetapi Allah menyelamatkan Lut, seorang yang benar, yang berdukacita
kerana kelakuan cabul orang durjana 8 (jiwa Lut yang benar terseksa dari hari ke hari
melihat dan mendengar perlakuan liar orang di kelilingnya). 9 Nyatalah bahawa
Tuhan mengetahui cara membebaskan orang yang warak daripada godaan dan
mengasingkan orang durjana untuk dihukumpada hari penghakiman, 10 terutamanya
mereka yangmenurut hawa nafsu cabul danmenghina kekuasaan Allah.
Mereka menganggap diri mereka besar dan mengikut kehendak sendiri semata-

mata. Mereka tidak takut mencela makhluk yang adikudrati. 11 Sedangkan para
malaikat yang lebih kuat dan berkuasa tidak pernah mencela dan menuduh makhluk
yang adikudrati itu di hadapan Tuhan. 12 Tetapi mereka ini, seperti binatang buas
yangdijadikanuntukditangkapdandibunuh,mencelahal-hal yang tidakdifahaminya,
makamereka akan dibinasakan.

13 Mereka akan menerima balasan perbuatan maksiat mereka seperti bersuka ria
pada siang hari untuk memuaskan hawa nafsu. Mereka dipenuhi cacat cela dan
bergembira memperdayamu sambil berjamu bersamamu. 14Mata mereka dipenuhi
nafsu cabul dan sentiasa berdosa, menggoda orang yang goyah imannya, hati mereka
dikuasai tamak haloba dan mereka anak-anak yang terlaknat. 15 Mereka telah
meninggalkan jalan yang benar lalu sesat mengikut jalan Bileam anak Bior, yang suka
mendapat upah daripada kejahatan. 16 Tetapi dia telah ditegur kerana perbuatan
jahatnya oleh seekor keldai yang bercakap dengan suara manusia lalu menjadikan
Bileamwaras semula.

17Mereka ini ibarat mata air yang kering dan kabus yang ditiup ribut. Kegelapan
yang hitam pekat tersedia untuk mereka. 18 Apabila mereka mengeluarkan kata-
kata yang hebat tetapi kosong, mereka menggunakan hawa nafsu dan keinginan
cabul untuk menggoda orang yang baru terlepas daripada golongan yang hidup sesat.
19 Mereka menjanjikan kebebasan, sedangkan mereka sendiri hamba kebinasaan –
kerana seseorang yang dikalahkan itu menjadi hamba kepada yang mengalahkan-
nya. 20 Sekiranya, seseorang telah terlepas daripada noda dunia dengan mengenal
Junjungan dan Penyelamat kita Isa al-Masih, kemudian terjebak semula lalu tewas,
maka keadaannya lebih buruk daripada sebelum dia mengenal al-Masih. 21 Lebih
baiklah jika dia tidak mengenal jalan yang benar, daripada mengenalnya, dan ke-
mudian membelakangi perintah suci yang telah disampaikan kepadanya. 22 Yang
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terjadi kepadanya itu seperti kata pepatah yang terbukti tepat: ‘Anjing akan menjilat
muntahnya kembali,’ dan ‘Babi yang dimandikan akan berkubang semula di lumpur.’

3
Hari Tuhan

1 Saudara-saudara yang kukasihi, aku menulis surat yang kedua ini kepadamu. Aku
menulis kedua-dua suratku untuk merangsang pemikiran murnimu untuk mengin-
gatkanmu 2 supaya kamu ingat akan nubuat para nabi yang suci dan perintah Junjun-
gan dan Penyelamat kita sebagaimana yang disampaikan oleh para rasulmu.

3Pertama, kamuharus tahubahawaparapencemuhakanmunculpadaakhir zaman.
Sambil berbuat sesuka hati memuaskan nafsu, 4 mereka akan berkata, ‘Manakah
“kedatangan-Nya” yang dijanjikan itu? Nenek moyang kita sudah tiada, tetapi segala-
galanya berterusan seperti sejak alam mula dicipta.’ 5 Mereka sengaja melupakan
bahawa dahulu Allah telah mencipta langit dan bumi dengan firman-Nya dan bumi
dibentuk daripada air dan dengan air, 6 dan dengan air itu juga dunia yang wujud
dahulu dimusnahkan dengan air bah. 7 Tetapi langit dan bumi yang sekarang dipeli-
hara dengan firman itu juga akan dimusnahkan dengan api, menjelang harinya orang
ingkar dihukum dan dibinasakan.

8Tetapi, saudara-saudara yang kukasihi, jangan lupa satu perkara: Di sisi Tuhan satu
hari serupa seribu tahun, dan seribu tahun serupa satu hari. 9Tuhan bukannya lengah
menepati janji, seperti sangkaan sesetengah orang, tetapi amat bersabar dengan kita,
kerana Dia tidakmahu seorang pun binasa dan Dia ingin semuanya bertaubat.

10Namun, hari Tuhan akan tiba seperti datangnya pencuri padamalam hari. Langit
akan lenyapdenganbunyi gemuruhdan segala anasir akan lebur oleh kepanasan yang
dahsyat, bumi serta segala yang wujud di dalamnya akan hangus terbakar.

11Oleh sebab segala-galanya akanmusnah, bagaimanakah sewajarnya kamuhidup?
Kamu harus hidup suci dan taat akan Allah, 12 sementara menanti dan mempercepat
menjelangnya hari penghakiman Allah. Pada hari itu langit akan musnah terbakar
dan segala anasir lebur oleh kepanasan yang dahsyat. 13Tetapi kita berpegang kepada
apa yang telah dijanjikan-Nya, iaitu langit baru dan bumi baru yang dipenuhi dengan
segala yang baik.

14 Oleh itu, saudara-saudara yang kukasihi, sementara menantikan semua itu,
berusahalah untuk hidup suci dan tidak bercela di sisi Allah. 15Anggaplah kesabaran
Tuhan kita sebagai penyelamatan, sebagaimana saudara kita yang dikasihi, Paulus,
telah mengatakan dalam suratnya untukmu, dengan kebijaksanaan yang telah dikur-
niakan kepadanya. 16Paulusmenulis tentang hal-hal demikian dalam semua suratnya.
Sesetengahnya sukar difahami, lalu orang yang jahil dan tipis iman memesongkan
ertinya ke arah kebinasaan dirimereka sendiri. Demikian juga dilakukan olehmereka
terhadap tulisan-tulisan lain dalam Kitab Suci.

17 Saudara-saudara yang kukasihi, oleh sebab kamu telah mengetahui hal ini,
berjaga-jagalah, jangan tergelincir daripada pendirianmu yang teguh akibat dis-
esatkan oleh kesilapan orang durjana. 18Hendaklah kamu semakin kukuhdalamkasih
kurnia Junjungan dan Penyelamat kita Isa al-Masih dan semakin mengenal-Nya. Bagi-
Nya kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya! Amin.
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1 Yahya
Firman Tuhan yang hidup

1Apa yang telah wujud sejak dari mulanya, yang telah kami dengar, yang telah kami
lihat, dan yang telah kami sentuh dengan tangan – itulah yang kami beritakan tentang
Firman yang memberi hidup. 2Hidup itu telah ditunjukkan; kami telah melihat, dan
memberikan kesaksian, serta memberitahumu tentang hidup kekal bersama Bapa
yang telah ditunjukkan kepada kami. 3 Kami memberitahumu apa yang telah kami
lihat dan dengar, supaya kamu juga dapat bersaudara dengan kami. Sesungguhnya
kami hidup dalam keakraban dengan Bapa dan Putera-Nya Isa al-Masih. 4 Kami
menulis tentang segala ini kepadamu supaya kebahagiaanmu sempurna.

Allah itu cahaya
5 Inilah perutusan yang telah kami dengar daripada-Nya dan sampaikan kepadamu:

Allah itu cahaya; dan sama sekali tiada kegelapan dalam-Nya. 6 Sekiranya kita men-
gatakan bahawa kita hidup dalam keakraban dengan-Nya sedangkan kita melangkah
dalam kegelapan,maka kita berdusta dan tidakmengamalkan kebenaran. 7Tetapi jika
kita melangkah dalam cahaya, sebagaimana Allah wujud dalam cahaya, maka benar-
benarlah kita hidup dalam persaudaraan satu sama lain, dan darah Isa, Putera-Nya,
menyucikan kita daripada segala dosa.

8Sekiranya kitamengatakanbahawakita tidak berdosa, ertinya kitamenipudiri kita
sendiri dan kebenaran tidak adadi dalamdiri kita. 9Tetapi jika kitamengakui dosa kita
kepadaAllah, Dia akanmenepati janji-Nya dan berlaku adil. Dia akanmengampunkan
dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kesalahan. 10 Namun sekiranya kita
mengatakan bahawa kita tidak pernah berdosa, kita menuduh Allah itu pendusta, dan
firman-Nya tiada di dalam diri kita.

2
1 Anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepadamu supaya kamu tidak berbuat

dosa. Dan jika sesiapaberbuat dosa, kitamempunyai seorangPembela kehadirat Allah
Bapa, iaitu Isa al-Masih Yang Benar itu. 2 Dialah korban pendamaian bagi dosa kita,
malah bukan dosa kita sahaja tetapi dosa seluruh umat manusia.

3 Jika kita taat akan perintah Allah, benarlah kita mengenal-Nya. 4 Sekiranya
seseorang berkata, ‘Aku mengenal Allah,’ tetapi tidak taat akan perintah-Nya, maka
dia seorang pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya. 5 Tetapi jika sesiapa
taat akan firman Allah, maka sempurnalah kasih Allah di dalam orang itu. Dengan
demikian kita ketahui kita ada di dalam Dia: 6 Sesiapa berkata bahawa dia tetap di
dalam Allah, hendaklah dia menurut jejak langkah al-Masih.

7 Sahabat-sahabat yang kukasihi, perintah yang kutulis ini bukanlah perintah baru.
Perintah ini perintah lama, yang telah kamu terima dari mulanya. Perintah lama ini
firman Allah yang telah kamu dengar. 8 Namun demikian, perintah yang kutulis ini
tetap baru: Kebenarannya ternyata pada diri al-Masih dan dirimu. Ini disebabkan
kegelapan hampir berlalu dan cahaya yang benar telah pun bersinar.

9 Sesiapa yang berkata bahawa dia hidup dalam cahaya tetapi dia benci akan
saudaranya, maka dia tetap berada dalam kegelapan hingga sekarang. 10 Sesiapa yang
kasih akan saudaranya hidup di dalam cahaya dan dalam dirinya tidak ada sesuatu
punyangdapatmembuatnyakecundang. 11Tetapi sesiapayangbenci akansaudaranya
hidup dalam kegelapan. Diamelangkah dalam kegelapan dan tidak tahu kemana hala
tujunya, kerana kegelapan telahmembutakannya.
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12Anak-anakku, akumenulis kepadamu,
kerana dosamu telah diampunkan
atas nama al-Masih.

13Bapa-bapa, akumenulis kepadamu,
kerana kamumengenal Dia yang
telah wujud dari mulanya.

Orangmuda, akumenulis kepadamu,
kerana kamu telahmenewaskan
si durjana.

Anak-anakku, akumenulis kepadamu,
kerana kamumengenal Allah Bapa.

14Akumenulis kepadamu, bapa-bapa,
kerana kamumengenal Dia
yang telah wujud dari mulanya.

Akumenulis kepadamu, orangmuda,
kerana imanmu kukuh,
kamumenaruh firman Allah
di dalam dirimu,
dan kamu telahmenewaskan si durjana.
Jangan kasihi dunia

15 Jangan kasihi dunia ini atau sesuatu di dalamnya. Jika kamumengasihi dunia ini,
kamu tidakmengasihi AllahBapa. 16Segala yang adadi dunia ini – keinginannafsu dan
mata, serta segala keangkuhan hidup – bukanlah daripada Allah Bapa tetapi daripada
dunia. 17 Dunia dan segala hawa nafsu yang ada di dalamnya sedang lenyap, tetapi
orang yangmelakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya.

Penentang al-Masih
18 Anak-anakku, akhir zaman sudah hampir menjelang. Kamu telah diberitahu

bahawadajal, penentang al-Masih itu, akanmuncul. Sekarangpun telahmuncul ramai
orang yang menentang al-Masih. Dengan demikian kita tahu bahawa akhir zaman
sudah hampir menjelang. 19 Mereka telah memisahkan diri daripada kita. Tetapi
mereka sebenarnya bukanlah sebahagian daripada kita. Jika mereka benar-benar
sebahagian daripada kita, tentulah mereka tetap bersama kita. Oleh itu, tindakan
mereka memisahkan diri daripada kita menunjukkan kesemua mereka itu bukanlah
benar-benar sebahagian daripada kita.

20 Kamu telah menerima pengurapan Roh Suci, maka kamu mengenal kebenaran.
21 Aku menulis kepadamu bukan kerana kamu tidak mengenal kebenaran tetapi
keranakamumengenalnya. Kamu juga tahubahawayangdusta tidakberasal daripada
yang benar. 22 Sesiapa yangmengatakan bahawa Isa bukan al-Masih, dialah pendusta.
Orang itu tidak mengakui Bapa dan Putera-Nya, dan dialah dajal, penentang al-Masih.
23 Sesiapa yang tidak mengakui Putera, maka dia juga tidak mengakui Bapa. Sesiapa
yangmenerima Putera, maka dia jugamenerima Bapa.

24Oleh yang demikian, pastikan perkhabaran yang kamu dengar darimulanya tetap
ada dalam dirimu. Jika perkhabaran itu tetap ada dalam dirimu, kamu akan sentiasa
tetap di dalam Putera dan juga di dalam Bapa. 25 Inilah yang dijanjikan kepada kita,
iaitu hidup yang kekal.

26 Aku menulis kepadamu tentang mereka yang hendak menyesatkanmu. 27 Tetapi
bagi kamu, kurnia Roh yang kamu terima daripada-Nya itu tetap ada dalam dirimu.
Kamu tidakmemerlukan ajaran daripada sesiapapun, kerana Roh-Nya telahmengajar
segalanya kepadamu, dan segalanya benar, tidak ada yang dusta. Oleh itu, tetaplah
kamu di dalam Dia.
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Anak-anak Allah
28 Sekarang pun, hai anak-anakku, kamu harus tetap di dalam-Nya, supaya apabila

Dia datang kelak, kita dapat menghadapi-Nya dengan berani, tanpa rasamalu.
29 Jika kamu tahu bahawa Dia itu benar, maka kamu harus tahu bahawa orang yang

melakukan kebenaran telahmenerima hidup baru daripada Allah.

3
1KetahuilahbetapakasihnyaAllahBapakepadakita sehinggakitadisebut anak-anak

Allah! Dan sememanglah begitu! Itulah sebabnya dunia ini tidakmengenal kita, dunia
ini tidak mengenal Allah. 2 Sahabat-sahabat yang kukasihi, sekarang ini kita anak-
anakAllah, tetapi belumnyata bagaimana keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahawa
apabila al-Masih datang, kita akanmenjadi seperti-Nya, kerana kita akanmelihat-Nya
dalam keadaan-Nya yang sebenar. 3 Sesiapa yang menaruh harapan ini kepada al-
Masih akanmemelihara dirinya supaya suci, sebagaimana al-Masih itu suci.

4 Sesiapa yang berbuat dosa, dia melakukan keleluasaan kerana dosa itu perbuatan
keleluasaan. 5Kamu tahu bahawa al-Masih dihantar untuk menghapuskan dosa umat
manusia, di dalam diri-Nya tiada dosa. 6Oleh itu, sesiapa yang tetap di dalam al-Masih
tidak akan berbuat dosa berterusan. Sesiapa yang terus berbuat dosa belum melihat
danmengenal Dia.

7 Anak-anakku, jangan biarkan sesiapapun menyesatkanmu. Sesiapa yang
melakukan apa yang benar adalah orang yang benar, seperti al-Masih. 8 Orang yang
terus berbuat dosa itu berasal daripada Iblis, kerana dari mulanya lagi Iblis telah
berbuat dosa. Itulah sebabnya Putera Allah datang untuk membinasakan pekerjaan
Iblis. 9 Sesiapa yang menjadi anak Allah tidak akan berbuat dosa berterusan kerana
benih Allah ada di dalam dirinya. Oleh sebab Allah itu Bapanya, dia tidak mungkin
berbuat dosa berterusan. 10Dengan demikian nyatalah perbezaan antara anak-anak
Allah dengan anak-anak Iblis. Orang yang tidak melakukan apa yang benar bukanlah
anak Allah, demikian juga orang yang tidakmengasihi saudaranya.

Salingmengasihi
11 Kamu telah mendengar perkhabaran ini dari mulanya: Kita harus kasih-

mengasihi. 12 Janganlah kita bertindak seperti Kabil yang asalnya daripada Iblis
dan membunuh adiknya sendiri. Mengapakah dia membunuh adiknya? Semata-
mata kerana perbuatannya salah sedangkan perbuatan adiknya benar. 13 Oleh itu,
saudara-saudaraku, janganlah hairan jika kamudibenci oleh orang di dunia ini. 14Kita
tahu bahawa kita terus hidup dan tidak akan binasa kerana kita mengasihi saudara-
saudara kita. Sesiapa yang tidakmengasihi saudaranya akan tetap dikuasai olehmaut.
15Sesiapa yang benci akan saudaranya adalah pembunuh. Kamu tahubahawa seorang
pembunuh tidakmempunyai hidup yang kekal di dalam dirinya.

16 Dengan demikian kita tahu bagaimana cara mengasihi seseorang: Isa al-Masih
telah menyerahkan nyawa-Nya untuk kita. Oleh itu kita harus menyerahkan nyawa
kita untuk saudara-saudara kita. 17 Jika seorang yang berharta melihat saudaranya
yang miskin memerlukan bantuan tetapi tidak mahu menolongnya, bagaimanakah
kasih Allah dapat hidup dalam dirinya? 18Anak-anakku, janganlah kasih kita di mulut
sahaja. Kita hendaklah kasih-mengasihimelalui perbuatan dan kebenaran yang sejati.
19 Dengan demikian kita tahu bahawa kita anak-anak Allah yang benar dan hati kita
tetap damai di hadirat Allah 20 sekiranya hati nurani kitamenyalahkan kita. Ini kerana
kita tahu bahawa Allah lebih besar daripada hati kita dan AllahMahaMengetahui.

21 Oleh yang demikian, saudara-saudara yang kukasihi, jika hati nurani kita tidak
menyalahkan kita, kita dapat menghadap Allah dengan tetap hati. 22 Kita menerima
apa yang kita minta daripada-Nya kerana kita taat akan perintah-Nya dan melakukan
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apa yang diredai-Nya. 23 Perintah-Nya adalah: kita harus percaya akan nama Putera-
Nya, Isa al-Masih, dan kasih-mengasihi seperti suruhan al-Masih. 24 Sesiapa yang taat
akan perintah-Nya tetap ada di dalam Allah dan Allah ada di dalamnya. Kita tahu
bahawa Allah tetap ada di dalam kita kerana Dia telahmengurniakan Roh-Nya kepada
kita.

4
Ujilah setiap roh

1 Saudara-saudara yang kukasihi, jangan percayai setiap roh. Sebaliknya ujilah
setiap roh itu sama ada datang daripada Allah kerana terdapat ramai nabi palsu di
merata-rata. 2 Untuk memastikan sama ada roh itu Roh Allah, inilah caranya: Jika
roh itu mengakui bahawa Isa al-Masih telah datang ke dunia sebagai manusia, maka
roh itu datang daripada Allah. 3 Tetapi jika roh itu menolak hakikat tentang al-Masih
ini, nyatalah roh itu bukan daripada Allah tetapi daripada dajal, penentang al-Masih.
Kamu sudahmendengar bahawa roh itu akanmuncul. Sekarang roh itu sudahpun ada
di dunia ini.

4Namun demikian, anak-anakku, kamumilik Allah. Kamu telah menewaskan nabi-
nabi palsu itu, kerana roh yang ada padamu lebih berkuasa daripada roh yang ada
di dalam dunia. 5Nabi-nabi palsu itu berkata tentang hal ehwal daripada pandangan
dunia dan orang dunia ini mendengar kata-kata mereka kerana mereka milik dunia
ini. 6 Tetapi kita milik Allah. Sesiapa yang mengenal Allah mendengar kata-kata
kita dan sesiapa yang bukan milik Allah tidaklah mahu mendengar kata-kata kita.
Demikianlahcaranyakitamengenalpasti Rohyangmembawakebenarandanrohyang
menyesatkan.

Kasih Allah
7 Saudara-saudara yang kukasihi, marilah kita kasih-mengasihi kerana kasih itu

datang daripada Allah. Sesiapa yang kasih-mengasihi mengenal Allah dan mereka
anak Allah. 8 Sesiapa yang tidak mengasihi sesama manusia tidak mengenal Allah
kerana Allah itu kasih. 9 Begitu kasihnya Allah kepada kita sehingga Dia menghantar
Putera-Nya yang tunggal ke dunia supaya melalui-Nya kita mendapat hidup yang
kekal. 10 Demikianlah kasih: bukannya kita mengasihi Allah tetapi Allah men-
gasihi kita lalu menghantar Putera-Nya sebagai korban pendamaian bagi dosa kita.
11 Saudara-saudara yang kukasihi, Allah amat mengasihi kita, maka haruslah kita
kasih-mengasihi. 12 Tiada siapa pernah melihat Allah tetapi jika kita kasih-mengasihi,
Allah tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan dalam diri kita.

13Oleh sebab Allah telah mengurniakan Roh-Nya kepada kita, tahulah kita bahawa
kita tetap ada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. 14 Kami telah melihat Putera
danmenyebarkanberita bahawaBapa telahmenghantar Putera-Nya sebagai al-Masih,
Penyelamat dunia ini. 15 Sesiapa yang mengakui Isa itu Putera Allah, nescaya Allah
tetap di dalam orang itu dan dia pun di dalam Allah. 16 Kita tahu dan yakin sepenuh
hati bahawa Allahmengasihi kita.
Allah itu kasih. Sesiapa yang sentiasamengasihi sesamamanusia tetap ada di dalam

Allah, dan Allah tetap di dalam dia. 17 Dengan cara ini, kasih disempurnakan dalam
diri kita supaya kita berani pada Hari Penghakiman nanti kerana hidup kita di dunia
ini sama seperti hidup al-Masih di dunia. 18 Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih
yang sempurnamenghilangkan segala rasa takut kerana ketakutan ada kaitan dengan
hukuman. Dengan demikian, orang yang takut belummengenal kasih yang sempurna.

19 Kita mengasihi sesama manusia kerana Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita.
20 Jika sesiapa berkata, ‘Aku mengasihi Allah,’ tetapi dia benci akan saudaranya, dia
seorang pendusta. Jika dia tidak mengasihi saudaranya yang dapat dilihatnya, betapa
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dia mengasihi Allah yang tidak dapat dilihatnya? 21 Al-Masih telah memberi kita
perintah ini: Sesiapa yangmengasihi Allahmesti mengasihi saudaranya juga.

5
Beriman pada al-Masih

1 Sesiapa percaya bahawa Isa iaitu al-Masih, maka orang itu anak Allah. Sesiapa
mengasihi bapamengasihi anaknya juga. 2Dengan demikianlah kita tahu bahawa kita
mengasihi anak-anak Allah apabila kita mengasihi Allah dan mentaati perintah-Nya.
3 Jika kita mengasihi Allah, maka kita taat akan perintah Allah. Tidak sukar bagi kita
untuk taat akan perintah-Nya, 4 kerana setiap anak Allah dapat menewaskan dunia.
Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iaitu iman kita. 5 Siapakah yang dapat
menewaskan dunia? Hanya orang yang percaya bahawa Isa Putera Allah.

6 Isa al-Masih telah datang ke dunia dengan air dan darah. Dia datang bukan dengan
air sahaja tetapi dengan air dan darah. Roh adalah saksi dan Roh adalah benar.
7Ada tiga yang memberi kesaksian: 8Roh Suci, air dan darah, ketiga-tiganya memberi
kesaksian yang sama. 9 Jika kita percaya akan kesaksian manusia, maka kesaksian
Allah lebih kuat lagi kerana inilah kesaksian yang diberikan Allah tentang Putera-
Nya. 10 Oleh yang demikian, sesiapa yang percaya kepada Putera Allah menyimpan
kesaksian itu di dalam dirinya. Sebaliknya, sesiapa yang tidak percaya kepada Allah,
maka dia menuduh Allah itu pendusta kerana dia tidak percaya akan kesaksian-
Nya tentang Putera-Nya. 11 Kesaksian itu ialah: Allah memberi kita hidup yang
kekal dan hidup ini ada di dalam Putera-Nya. 12 Sesiapa yang memperoleh Putera
itu, memperoleh hidup itu. Dan sesiapa yang tidak memperoleh Putera Allah, tidak
memperoleh hidup itu.

Pengetahuan tentang hidup yang kekal
13Aku menulis surat ini kepada kamu yang percaya kepada nama Putera Allah agar

kamu mengetahui bahawa kamu memperoleh hidup yang kekal. 14Kita dapat meng-
hadap Allah dengan keyakinan bahawa Dia mengabulkan segala doa kita yang selaras
dengan kehendak-Nya. 15 Kita tahu bahawa dia sentiasa mendengar permohonan
kita ke hadirat-Nya. Kita tahu juga bahawa Dia mengurniakan apa yang kita minta
daripada-Nya.

16Sekiranyakamumelihat saudara seimanmumelakukandosa, dandosa itu tidaklah
mengakibatkan kematian, berdoalah semoga Allah memberinya hidup. Tetapi ada
dosa yangmengakibatkan kematian. Aku tidakmengatakan bahawa dia harus berdoa
tentang hal itu. 17 Setiap perbuatan salah itu dosa, tetapi sesetengah dosa tidaklah
mengakibatkan kematian.

18 Kita tahu bahawa anak-anak Allah tidak melakukan dosa berterusan; Dia yang
datang daripada Allah melindungi dirinya lantas Iblis tidak berupaya menyesatkan-
nya. 19Kita tahu bahawa kita milik Allah walaupun dunia diperintah oleh Iblis. 20Kita
tahu bahawa Putera Allah telah datang dan memberi kita pengertian, supaya kita
mengenal Dia yang benar. Kita ada di dalam Dia yang benar bahkan di dalam Putera-
Nya, Isa al-Masih. Inilah Allah, Tuhan yang benar dan hidup yang kekal.

21Anak-anakku, jauhkanlah dirimu daripada berhala.
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2 Yahya
1Daripadaku, seorang tua-tua,

Kepada puan yang terpilih dan kepada anak-anaknya, yang kukasihi di dalam
kebenaran. Bukan aku sahaja yang mengasihimu malah sekalian yang mengenal
kebenaran – 2 kerana kebenaran ada dalam diri kita dan akan kekal dalam diri kita
selama-lamanya:
3Semoga kasih kurnia, belas kasihan dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Isa
al-Masih, Putera daripada Bapa, menyertai kita dalam kebenaran dan kasih.
4 Aku sungguh sukacita mengetahui bahawa sebilangan anak puan hidup mengikut
kebenaran, sebagaimana yang diperintahkan kepada kita oleh Bapa. 5 Sekarang,
puan yang dikasihi, aku memohon agar kita kasih-mengasihi. Aku bukannya menge-
mukakan perintah baru. Perintah ini telah disampaikan dari mula-mulanya lagi.
6 Inilah kasih iaitu mengasihi bermakna hidup mengikut perintah Allah. Inilah
perintah yang kamu dengar dari mulanya: Kamu haruslah kasih-mengasihi.

7 Ramai penipu telah menjelajah ke seluruh dunia. Mereka itu tidak mengakui
bahawa Isa al-Masih telah datang ke dunia sebagai manusia. Orang sedemikian
adalah penipu dan dajal, penentang al-Masih. 8 Oleh yang demikian, berhati-hatilah
supaya apa yang telah kami usahakan tidak lenyap begitu sahaja, melainkan kamu
mendapat ganjaranmusepenuhnya. 9Sesiapayang tidakmengikutajaranal-Masihdan
melanggarnya, maka Allah tidak ada dalam dirinya. Sesiapa yang mengikut ajaran itu
makaBapadanPutera adadalamdirinya. 10Oleh itu, jika sesiapa datangmenyebarkan
ajaran selain ajaran al-Masih, janganlah alu-alukan dia ke dalam rumahmu. Janganlah
berikan salam kepadanya. 11 Sesungguhnya, jika sesiapa memberi salam kepada
orang sedemikian, berertilah dia bersubahat dengannya melakukan perbuatan yang
durjana.

12Ada banyak lagi yang ingin kusebutkan, namun lebih eloklah tidak melalui surat.
Aku berharap akan bertemu dan berbincang denganmu agar kita benar-benar gem-
bira.
13 Anak-anak kepada saudara perempuan puan yang telah dipilih oleh Allah juga
berkirim salam kepada puan.
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3 Yahya
1Daripadaku, seorang tua-tua,

Kepada Gayus, sahabat yang dikasihi, yang kukasihi di dalam kebenaran.
2 Aku berdoa semoga kamu berada dalam keadaan sejahtera serta sihat jasmanimu
sebagaimana rohanimu berbahagia. 3 Aku sungguh bersukacita apabila beberapa
orang saudara seiman datang berkunjung dan memberi kesaksian tentang keseti-
aanmu kepada kebenaran, kerana memang kamu hidup dalam kebenaran. 4 Tiada
yang lebih membahagiakanku daripada berita bahawa anak-anakku hidup mengikut
kebenaran.

5Sahabatyangkukasihi, kamusungguhsetiadalamusahamuuntuksaudara-saudara
seiman, termasuklah yang belum kamu kenali. 6Mereka telah memberitahu jemaah
di sini tentang kasihmu terhadap mereka. Baik juga perbuatanmu jika engkau dapat
membantu mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada
Allah. 7 Mereka berangkat demi nama Tuhan tanpa menerima sebarang bantuan
daripada orang yang belummengenal Allah. 8Oleh itu, kita mestilahmembantu orang
seperti ini. Dengan demikian kita menjadi rakan sekerja dalam usaha menyebarkan
kebenaran.

9 Aku telah menulis surat ringkas kepada jemaah, tetapi Diotrefes yang berhasrat
memimpin jemaah enggan menurut kataku. 10 Ketika aku ke sana nanti, aku akan
mendedahkan segala yang telah dilakukannya, iaitu memfitnahkan kami dengan
pelbagai perkara jahat yang dusta sama sekali. Bukan itu sahaja, dia tidak mahu
menerima saudara-saudara seiman apabila mereka datang. Malah dia menghalang
orang yang hendak menyambut saudara-saudara itu, dan dia cuba mengusir mereka
keluar daripada jemaah.

11 Sahabat yang kukasihi, janganlah contohi kelakuan yang buruk. Teladanilah
kelakuan yang baik. Sesiapa berbuat baik,maka diamilik Allah. Sesiapa berbuat jahat,
maka dia belum mengenal Allah. 12 Demetrius menerima kesaksian baik daripada
setiap orang,malah daripada kebenaran itu sendiri. Kami jugamemberinya kesaksian
baik, dan kamu tahu bahawa kamimenyatakan apa yang benar.

13 Ada banyak lagi yang hendak kusebutkan kepadamu, tetapi lebih eloklah tidak
melalui surat. 14Aku berharap akan dapat segera bertemu dan berbincang denganmu.

15Damai sejahtera Tuhan menyertaimu. Semua sahabatmu di sini berkirim salam.
Sampaikan salamku kepada setiap sahabat di sana dengan menyebut nama mereka
masing-masing.
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Yuda
1 Surat ini daripada Yuda, hamba Isa al-Masih dan saudara Yakobus,

Untuk tatapan mereka yang telah dipanggil dan dikasihi oleh Allah Bapa serta
dilindungi oleh Isa al-Masih:
2 Semoga belas kasihan, damai sejahtera dan kasihmelimpahimu.

Hukuman untuk guru palsu
3 Saudara-saudara yang kukasihi, ketika aku cuba menulis kepadamu tentang

penyelamatan yang telah kita terima bersama, hatiku tergerak hendak memberikan
perangsang kepadamu supaya terus berjuang untuk iman yang telah dikurniakan
Allah kepada orang salih-Nya cuma sekali untuk selama-lamanya. 4 Beberapa orang
telah menyusup masuk ke dalam golongan kamu tanpa disedari. Merekalah yang
dari dahulu lagi telah disebutkan hukumannya di dalam Kitab Suci. Merekalah orang
mungkar yang menyalahgunakan kasih kurnia Allah Tuhan kita untuk melakukan
maksiat. Mereka tidakmengakui Isa al-Masih sebagai satu-satunyaRaja dan Junjungan
kita Yang Esa.

5 Sungguhpun kamu sudah maklum segalanya, aku ingin mengingatkanmu bahawa
Tuhan telah menyelamatkan umat Israel dari negeri Mesir dan kemudiannya memus-
nahkan mereka yang tidak percaya. 6Dan para malaikat yang telah melampaui batas
kekuasaan yang dikurniakan Allah hinggakan tergamak meninggalkan tempat yang
ditetapkan bagi mereka – Allah telah membelenggu mereka dengan rantai yang kekal
dan mengurung mereka dalam kegelapan hingga Hari Penghakiman yang besar itu.
7 Begitu juga halnya dengan para penghuni kota Sodom, Gomora dan bandar-bandar
di sekitarnya yang telah melakukan percabulan dan perbuatan sumbang. Mereka
menjadi contoh orang yangmengalami seksaan hukuman api yang kekal.

8 Demikian jugalah sekalian orang itu yang berangan-angan hinggakan mereka
melakukan dosa terhadap tubuh badan sendiri. Mereka menghina kekuasaan Allah
dan menista para makhluk yang adikudrati. 9 Namun ketua malaikat, Mikail, tidak
beranimelafazkansepatahpunkatanistaketikaberbalahdengan Iblis tentang jenazah
Musa. Mikail hanya berkata, ‘Tuhan murkai kamu!’ 10 Sebaliknya, orang itu mencaci
hal-hal yang langsung tidakdifahamiolehmereka. Adabeberapaperkarayangmereka
ketahui, tetapi seperti haiwan yang tidak berakal, mereka hanya mengetahui secara
naluri, maka kerana itulahmereka binasa.

11Malangnyamereka ini! Mereka telahmenurut jejak langkahKabil. Seperti Bileam,
mereka telahmelibatkandiridenganperbuatanyangsesat, semata-matauntukmenge-
jar wang. Mereka telahmemberontak seperti Korah, makamereka dimusnahkan.

12 Mereka ini mencemarkan majlis perjamuan kasihmu, kerana mereka seperti
gembala yang mencari makanan bagi diri mereka sendiri tanpa segan silu. Mereka
seperti awan yang ditiup angin, maka tidak membawa hujan. Mereka ibarat pokok
yang tidak berbuah meskipun pada musim buah. Mereka umpama pohon yang telah
dicabut dengan akar umbinya dan mengalami dua kali kematian. 13Mereka laksana
ombak ganas di lautan yang membuihkan perbuatan aib. Mereka seperti bintang
beredar yang telah ditentukan tempatnya dalam kegelapan yang hitam pekat untuk
selama-lamanya.

14Henokh (jugadisebut Idris), keturunanketujuhdaripadaAdam, pernahbernubuat
tentangmereka: ‘Lihatlah, Tuhan akan datang dengan ribuanmalaikat-Nya yang suci.
15Dia akanmenghakimi seluruh umat manusia. Dia akanmenghukum orang derhaka
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kerana perbuatan durjana mereka dan caci nista mereka terhadap-Nya.’ 16 Orang
sedemikian sentiasa bersungut dan menyalahkan orang lain. Mereka menurut hawa
nafsu durjana. Mereka memuji diri sendiri dan mengampu orang tertentu untuk
mendapat keuntungan.

Panggilan untuk bertahan
17Namun, saudara-saudarakuyangdikasihi, ingatlahkata-kata para rasul Junjungan

kita Isa al-Masih. 18Mereka telah berkata kepadamu, ‘Pada akhir zaman nanti, orang
akan tampil dan mengejek-ejekmu. Mereka itu orang yang menurut hawa nafsu
yang mungkar.’ 19Merekalah yang menjadikan jemaah porak-peranda. Mereka tidak
dipimpin oleh Roh Suci tetapi dikuasai oleh hawa nafsu sendiri.

20 Tetapi kamu, saudara-saudaraku, teruskanlah usaha membina hidup yang be-
rasaskan iman yang palingmurni. Berdoalah dengan bimbingan Roh Suci. 21Hiduplah
di bawah naungan kasih Allah sementara menunggu belas kasihan Junjungan kita Isa
al-Masih yang akanmenganugerahimu hidup kekal.

22 Amalkan sikap belas kasihan kepada orang yang kurang yakin. 23 Berusahalah
menyelamatkan orang daripada api. Namun, sambil berbelas kasihan sesama manu-
sia, berhati-hatilah. Bahkan bencilah pakaian mereka yang dinodai oleh hawa nafsu
duniawi.

Pemberkatan
24 Allah yang berkuasa memeliharamu supaya kamu tidak tersandung, dan mem-

bawamu ke hadirat-Nya yang mulia dengan sukacita dan suci murni. 25Dialah Allah
Yang Esa, Penyelamat kita melalui Isa al-Masih, Junjungan kita Yang Esa. Bagi Dialah
kemuliaan, keagungan, kekuasaan dan kuasa sejak dahulu hingga sekarang dan untuk
selama-lamanya. Amin.



Wahyu 1:1 345 Wahyu 1:18

Wahyu
Pendahuluan

1 Inilah wahyu Isa al-Masih yang dinyatakan Allah kepada-Nya supaya Dia menyam-
paikan kepada hamba-hamba-Nya segala yang pasti segera terjadi. Al-Masih meng-
hantarkan malaikat-Nya untuk memberitahu perkara-perkara itu kepada hamba-Nya
Yahya. 2Maka Yahya pun bersaksi tentang semua yang telah dilihatnya iaitu Firman
Allah dan kesaksian Isa al-Masih. 3 Diberkatilah orang yang membaca kata-kata
nubuat ini danmendengarnya serta mematuhi apa yang tersurat di dalamnya, kerana
masanya sudah dekat.

Salam kepada tujuh jemaah
4Daripada Yahya kepada tujuh jemaah di Asia Kecil:

KasihkurniadankesejahteraankepadamudaripadaAllah, iaituDiayangadasekarang,
yang ada dahulu dan yang akan datang, juga daripada tujuh roh yang di hadapan
takhta-Nya, 5dandaripada Isa al-Masih, Saksi Setia. Dialah yangpertamadibangkitkan
dari kalangan orangmati dan Dialah Raja kepada sekalian raja dunia.

Isa mengasihi kita, maka Dia membebaskan kita daripada segala dosa kita dengan
darah-Nya 6 serta menjadikan kita suatu kerajaan, dan imam-imam bagi Allah Tuhan-
Nya dan Bapa-Nya. Bagi-Nyalah kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya. Amin.
7Lihatlah,Diadatangdalamawan! Seluruhumatmanusiaakanmelihat-Nya, termasuk
mereka yang telah menikam Dia. Semua bangsa di bumi akan berkabung kerana Dia.
Ya, tentu sekali. Amin.

8 ‘AkulahAlif danYa, yangpertamadanyang terakhir,’demikianfirmanAllah, Tuhan
YangMaha Kuasa, yang ada sekarang, yang ada dahulu dan yang akan datang.

Penglihatan di Patmos
9 Aku, Yahya, saudara dan teman senasibmu dalam kesengsaraan, kerajaan dan

ketabahan dalam Isa, berada di pulau Patmos kerana firman Allah dan kesaksian Isa.
10Pada hari Tuhan, Rohmenguasaiku, lalu akumendengar suara yang lantang, seperti
bunyi sangkakala, berkata-kata di belakangku. 11 Suara itu berkata, ‘Tuliskanlah apa
yangkaulihat danhantarkankitab itukepada tujuh jemaah: Efesus, Smirna, Pergamus,
Tiatira, Sardis, Filadelfia dan Laodikia.

12 Aku menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang berkata-kata itu. Kulihat
tujuh kaki pelita daripada emas. 13 Di tengah-tengah kaki pelita itu kelihatan suatu
lembaga seakan-akan putera insan, berjubah labuh sampai ke kaki dan memakai
seutas pending emas yang meliliti dada-Nya. 14 Rambut-Nya putih seperti kapas dan
mata-Nyamenyala-nyala laksanaapi. 15Kaki-Nyabersinarumpamagangsadigilapdan
suara-Nya ibarat deru air terjun yang hebat. 16 Tangan kanan-Nya memegang tujuh
bintang dan dari mulut-Nya keluar sebilah pedang mata dua yang tajam. Wajah-Nya
bersinar-sinar laksanamatahari pada waktu tengah hari.

17 Apabila aku melihat-Nya, rebahlah aku di kaki-Nya seolah-olah tidak bernyawa
lagi. Dia meletakkan tangan kanan-Nya ke atasku lalu berfirman, ‘Janganlah takut!
Akulah yang pertama dan yang terakhir. 18Akulah Dia yang hidup. Aku pernah mati,
tetapi lihatlah, Aku hidup selama-lamanya. Aku memegang anak kunci kematian dan
alammaut.
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19 ‘Oleh itu, tuliskanlah segala yang kaulihat, baik yang ada sekarang mahupun
yang akan terjadi. 20 Inilah maksud perlambangan tujuh bintang yang kaulihat di
tangan kanan-Ku dan tujuh kaki pelita daripada emas itu. Tujuh bintang itu melam-
bangkan para malaikat jemaah di tujuh tempat itu manakala tujuh kaki pelita itu
melambangkan jemaah di situ.’

2
Surat kepada jemaah di Efesus

1 ‘Kepadamalaikat jemaah di Efesus, tulislah:

Inilah firman daripada Dia yang memegang tujuh bintang di tangan kanan-Nya dan
yang melangkah di antara tujuh kaki pelita daripada emas: 2Aku tahu perbuatanmu,
jerih payahmu dan ketabahanmu. Aku tahu bahawa kamu tidak tahan lagi dengan
kejahatan orang durjana. Kamu telah menguji orang yang membuat pengakuan palsu
bahawa mereka rasul padahal mereka bukan, dan kamu telah mendapati mereka itu
pendusta. 3 Kamu tetap tabah dan tetap menderita kerana nama-Ku tanpa berputus
asa.

4 Namun demikian, Aku mencelamu kerana satu perkara: Kamu telah mening-
galkan kasihmu yang pertama. 5 Sedarilah betapa dalamnya kamu telah terjerumus.
Bertaubatlah dan lakukanlah apa yang kamu lakukan mula-mula lagi. Jika tidak, Aku
akan datang dan mengalihkan kaki pelitamu dari tempatnya. 6 Namun, ada sesuatu
yang baik padamu: Kamu benci akan perbuatan pengikut Nikolaus yang juga Kubenci.

7 Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah.
Kepada yangmenang akan Kuizinkanmakan buah dari pohon hidup di taman Firdaus
Allah.

Surat kepada jemaah di Smirna
8 ‘Kepadamalaikat jemaah di Smirna, tulislah:

Inilah firman daripada Dia yang pertama dan yang terakhir, yang telahmati dan hidup
semula. 9Aku tahu akan kesengsaraanmu. Aku tahu kamu miskin, tetapi sebenarnya
kamu kaya. Aku tahu akan fitnah yang dilemparkan kepadamu oleh orang yang
mengakudirinya orang Yahudi tetapi sebenarnyamereka bukan. Mereka jemaah Iblis.
10 Janganlah takut terhadap apa yang akan kamu deritai kelak. Ketahuilah, Iblis akan
menghumbankan sebilangan daripadamu ke dalam penjara untukmengujimu. Kamu
akanmenanggung kesengsaraan selama sepuluh hari. Setialah sampaimati, maka aku
akanmenganugerahimumahkota hidup sebagai ganjaran untuk kemenangan.

11 Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah.
Mereka yangmenang tidak akanmengalami sengsara kematian yang kedua.

Surat kepada jemaah di Pergamus
12 ‘Kepadamalaikat jemaah di Pergamus, tulislah:

Inilah firman daripada Dia yangmemiliki sebilah pedangmata dua yang tajam. 13Aku
tahu akan tempat kediamanmu. Di situlah Iblis bertakhta. Namun, kamu setia
berpegangkepadanama-Ku. Malahkamutidakmenyangkal imanmukepada-Kuketika
Antipas, saksi-Ku yang setia, dibunuh di tempat kediaman Iblis.

14Tetapi akumencelamukeranabeberapaperkara: Adadi antaramuyangmenganut
ajaran Bileam. Bileam telah mengajak Balak untuk memujuk umat Israel supaya
berdosa dengan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala serta
melakukan pencabulan. 15 Secara itu juga ada sebilangan daripadamu yang mengikut
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ajaran Nikolaus. 16 Bertaubatlah. Jika tidak, Aku akan datang segera kepadamu dan
menyerangmereka dengan pedang yang keluar dari mulut-Ku.

17 Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah.
Aku akan memberikan sebahagian manna yang tersembunyi kepada mereka yang
menang. Juga aku akan memberinya batu putih yang bertulis nama baru, yang tidak
diketahui oleh sesiapa selain penerimanya.

Kepada jemaah di Tiatira
18 ‘Kepadamalaikat jemaah di Tiatira, tulislah:

Inilah kata-kata daripada Putera Allah, yang mata-Nya menyala-nyala seperti api,
dan kaki-Nya laksana gangsa digilap. 19 Aku tahu perbuatanmu, kasihmu, imanmu,
pelayananmu dan ketabahanmu. Aku juga tahu bahawa kamu sekarang lebih banyak
berusaha daripada dahulu.

20Namun, Aku mencelamu kerana satu perkara: Kamu membenarkan perempuan
bernama Izebel yang mengaku dirinya nabiah Allah itu mengajar umat-Ku. Dia men-
gajar dan menyesatkan hamba-hamba-Ku sehingga mereka melakukan pencabulan
dan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. 21Aku telah mem-
berinya peluang untuk bertaubat tetapi dia engganmenghentikan perbuatannya yang
cabul. 22 Ketahuilah, Aku akan menghukumnya dengan sakit terlantar dan mereka
yang berzina dengannya akan menanggung kesengsaraan yang dahsyat melainkan
mereka bertaubat daripada perbuatan mereka dengannya. 23Aku juga akan meragut
nyawa anak-anaknya, supaya seluruh jemaah tahu bahawa Akulah yang menyelami
hati dan fikiran manusia. Aku akan memberikan balasan yang setimpal dengan
perbuatan setiap orang. 24Tetapi sesetengah daripada kamu di Tiatira tidak mengikut
ajaran durjana itu. Kamu tidak menuntut ilmu daripada Iblis. Aku berkata kepadamu
bahawa aku tidak akan menambahkan bebanmu dengan kewajipan baru. 25Namun,
kamuharuslahmemeliharaapayangsudahadapadamu,hingga saatAkudatangnanti.

26Kepada yangmenang danmelakukan kehendak-Ku sampai akhir akan Kuanuger-
ahi kekuasaan ke atas bangsa-bangsa.

27 “Dia akanmemerintahmereka dengan
tongkat besi kerajaan
danmeremukkanmereka seperti
tembikar” –

seiring dengan kekuasaan yang telah Kuterima daripada Bapa-Ku. 28 Aku akan men-
ganugerahi mereka bintang fajar. 29 Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang
dikatakan oleh Roh kepada jemaah.

3
Surat kepada jemaah di Sardis

1 ‘Kepadamalaikat jemaah di Sardis, tulislah:

Inilah kata-kata daripada Dia yang memiliki tujuh Roh Allah dan tujuh bintang. Aku
tahu perbuatanmu. Nama sahaja kamu hidup tetapi sebenarnya mati. 2 Bangunlah
dan teguhkanlah apa yangmasih ada padamu dan yang hampir mati kerana Kudapati
apa yang kamu lakukan belum lagi sempurna di sisi Allah Tuhanku. 3 Ingatlah semula
segala yang telah diajarkan kepadamu dan segala yang telah kamu dengar. Patuhilah
segalanya dan bertaubatlah. Jika tidak, Aku akan datang kepadamu laksana pencuri.
Kamu tidakmungkin tahu saatnya Aku datang.



Wahyu 3:4 348 Wahyu 3:22

4 Namun, ada sebilangan daripadamu di Sardis yang tidak mencemarkan pakaian
mereka. Mereka akan berjalan bersama-Ku dengan berpakaian putih kerana mereka
layakmendapat kemuliaan sedemikian. 5Kepadayangmenangakandapat berpakaian
putih seperti itu dan Aku tidak akan memadamkan nama mereka dari Kitab Hidup.
Aku akan mengakui mereka sebagai milik-Ku di hadirat Bapa-Ku dan di hadapan
para malaikat-Nya. 6 Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh
kepada jemaah.

Surat kepada jemaah di Filadelfia
7 ‘Kepadamalaikat jemaah di Filadelfia, tulislah:

Inilah kata-kata daripada Dia yang suci dan setia dan yang memegang kunci milik
Daud. Apabila Dia membuka pintu, tiada siapa yang dapat menutupnya, dan apabila
Dia menutupnya, tiada siapa yang dapat membukanya. 8 Aku tahu perbuatanmu.
Lihatlah Aku telah membukakan sebuah pintu untukmu, dan tiada siapa yang dapat
menutupnya. Aku tahu bahawa kamu tidaklah begitu kuat, tetapi kamu taat kepada
firman-Ku dan tidak sekali-kali menyangkal nama-Ku. 9Orang yang menyokong Iblis,
para pendusta yang bukan Yahudi tetapi mengaku dirinya Yahudi, akan Kubawa
kepadamu. Mereka akan Kupaksa datang dan sujud kepadamu danmereka akan tahu
bahawa Aku mengasihimu. 10 Oleh sebab kamu taat akan perintah-Ku supaya tabah
menanggung kesengsaraan, Aku akan menyelamatkanmu daripada masa pancaroba
yang akanmenimpa seluruh dunia sebagai dugaan kepada umat manusia.

11 Aku akan datang segera. Peliharalah apa yang ada padamu dengan sempurna,
supaya ganjaran kemenanganmu tidak diragut orang. 12Akuakanmenjadikanmereka
yang menang seperti tiang di rumah Allah Tuhanku dan dia akan tetap tinggal di
situ. Aku akan menulis pada dirinya nama Allah dan Kota Allah, iaitu Baitulmaqdis
baru yang akan diturunkan Allah dari syurga, juga nama-Ku yang baru. 13 Jika kamu
bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah.

Surat kepada jemaah di Laodikia
14 ‘Kepadamalaikat jemaah di Laodikia, tulislah:

Inilah perkhabaran daripada Dia yang disebut Amin, Saksi yang setia dan benar,
Permulaan segala ciptaan Allah. 15 Aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu
bahawa kamu ini sejuk tidak, panas pun tidak. Betapa baiknya jika kamu mengambil
salah satu daripada dua sikap itu. 16 Tetapi oleh sebab kamu suam-suam sahaja,
Aku akan meludahkan kamu. 17Kamu berkata, “Aku kaya dan cukup segala-galanya,
tiada kekurangan apa-apa.” Tetapi kamu tidak tahu bahawa kamu sebenarnya dalam
keadaan yang serba kekurangan dan amatmenyedihkan. Kamumiskin, telanjang dan
buta. 18 Dengan demikian Kunasihati kamu: Belilah emas daripada-Ku, emas tulen,
supaya kamukaya. Belilah pakaian putih untukmenutup tubuhmuyang telanjang lagi
mengaibkan. Belilah ubat untukmatamu supaya dapat melihat.

19Aku menegur dan menghukum orang yang Kukasihi. Oleh itu, amalkanlah sikap
bersungguh-sungguh dan bertaubatlah. 20 Dengarlah! Aku berdiri di hadapan pintu
sambil mengetuk. Jika seseorangmendengar suara-Ku danmembuka pintu, Aku akan
masuk ke rumahnya. Aku akanmakan bersamanya dan dia bersama-Ku.

21 Aku akan membenarkan mereka yang menang duduk di atas takhta-Ku, seperti
Aku yang telah menang kini duduk di sisi Bapa-Ku di atas takhta-Nya. 22 Jika kamu
bertelinga; dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah.’
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4
Takhta di syurga

1 Selepas itu, aku melihat sebuah pintu terbuka di syurga. Suara seperti bunyi
sangkakala yang pernah kudengar dahulu berkata kepadaku, ‘Marilah naik ke sini.
Aku akan memperlihatkan apa yang pasti terjadi kemudian kelak.’ 2 Serta-merta Roh
menguasaiku. Kulihat sebuah takhta di syurga dan seorang bersemayam di atasnya.

3 Dia yang bersemayam itu berwajah gilang-gemilang seperti batu yaspis dan akik.
Takhta itu dikelilingi pelangi yang bersinar laksana zamrud. 4 Di sekeliling takhta
itu kelihatan dua puluh empat buah takhta lain. Di atasnya duduk dua puluh empat
tua-tua yang berpakaian putih dan bermahkota emas. 5 Dari takhta itu kulihat kilat
memancar dan kudengar guruh berbunyi. Di hadapan takhta itu terdapat tujuh pelita
yang menyala, iaitu tujuh Roh Allah. 6 Di hadapan takhta itu juga kelihatan sesuatu
yang seperti lautan kaca, jernih seperti hablur.
Di sekeliling takhta itu terdapat empat makhluk, satu di setiap sisi. Bahagian depan

dan belakang makhluk itu penuh dengan mata. 7 Makhluk yang pertama rupanya
seperti singa; yang kedua seperti anak lembu; yang ketiga mukanya seperti muka
manusia; dan yang keempat rupanya seperti burung helang sedang terbang. 8 Setiap
makhluk itu bersayap enam. Di bawah sayapnya pun penuh dengan mata. Siang
malammereka tidak henti-henti menyanyi:

‘Suci, suci, sucilah Allah,
Tuhan YangMaha Kuasa,
yang ada dahulu, yang ada sekarang dan
yang akan datang.’

9 Keempat-empat makhluk itu menyanyikan pelbagai nyanyian yang memuliakan,
menyanjung dan menyatakan syukur kepada Dia yang sedang bersemayam di atas
takhta, Dia yang hidup selama-lamanya. 10 Sambil itu, dua puluh empat tua-tua sujud
kepada Dia yang bersemayam di atas takhta, menyembah Dia yang hidup selama-
lamanya. Merekamencampakkanmahkotamereka di hadapan takhta itu lalu berkata,

11 ‘Ya Allah, Ya Tuhan kami! Hanya Engkau
yang layakmenerima kemuliaan, kehormatan dan kuasa,

kerana Engkaulah yangmencipta
segala-galanya,
dan dengan kehendak-Mu
segala-galanya wujud dan dicipta.’

5
Gulungan naskhah dan Anak Domba

1Kemudian aku melihat segulungan naskhah di tangan kanan Dia yang bersemayam
di atas takhta itu. Gulungan itu bertulis kedua-dua belah dan dimaterai dengan tujuh
materai. 2Setelah itu kulihat dankudengarmalaikat yang gagahperkasa bertanyaden-
gansuara lantang, ‘Siapakahyang layakmemecahkanmateraidanmembukagulungan
naskhah ini?’ 3Namun, tiada seorang pun, baik di syurga, di bumi, mahupun di bawah
bumi, yang terdayamembuka gulungan naskhah itu danmelihat kandungannya.

4 Oleh itu aku pun menangis teresak-esak kerana tiada seorang pun yang layak
membuka dan membaca naskhah atau melihat kandungannya. 5 Kemudian salah
seorang tua-tua itu berkata kepadaku, ‘Jangan menangis. Lihatlah! Singa daripada
suku Yahuda, zuriat keturunan yang mulia daripada Daud, telah menang. Dia dapat
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membuka gulungan naskhah itu dan memecahkan tujuh materai dan membuka gu-
lungan naskhah itu.’

6Selepas itu kulihat Anak Domba berdiri di tengah-tengah takhta itu, dikelilingi oleh
keempat-empat makhluk dan para tua-tua. Anak Domba itu, yang kelihatan sudah
disembelih, mempunyai tujuh tanduk dan tujuhmata, iaitu tujuh Roh Allah yang telah
dihantar ke seluruh dunia. 7Anak Domba itu pergi mengambil gulungan naskhah dari
tangan kanan Dia yang bersemayam di atas takhta. 8 Empat makhluk dan dua puluh
empat orang tua-tua sujud kepadaAnakDomba itu. Masing-masingmemegang sebuah
kecapi dan sebuah batil emas berisi setanggi, iaitu segala doa orang salih. 9Mereka
menyanyikan lagu baru:

‘Engkau layakmengambil gulungan
naskhah itu
danmembukamaterainya

kerana Engkau telah dibunuh,
dan dengan darah kematian-Mu
Engkau telahmenebus untuk Allah

manusia daripada segala suku,
bahasa, kaum, negara dan bangsa.

10Engkau telahmenjadikanmereka
suatu kerajaan dan imam-imamAllah
untukmenyembah Allah Tuhan kita
danmemerintah di bumi.’

11Akumelihat lagi. Akumendengar suara ribuan dan jutaanmalaikat. Mereka berdiri
mengelilingi takhta, empat makhluk dan para tua-tua. 12 Mereka menyanyi dengan
suara yang lantang:

‘Anak Domba yang telah disembelih
layakmenerima kekuasaan,
kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan,
kehormatan, kemuliaan
dan puji-pujian.’

13Akumendengar semuamakhluk – di syurga, di bumi, di bawah bumi, di dalam laut,
dan semua yang ada di dalamnya, menyanyi:

‘Segala puji, kemuliaan dan kuasa kepada
Dia yang duduk di atas takhta
dan kepada Anak Domba untuk
selama-lamanya.’

14 Keempat-empat makhluk itu menyahut, ‘Amin!’ Para tua-tua itu pun sujud
menyembah Allah dan Anak Domba itu.

6
Materai dibuka

1 Seterusnya aku melihat Anak Domba itu memecahkan materai pertama daripada
ketujuh-tujuh materai itu. Lantas kudengar salah satu daripada empat makhluk itu
berkata dengan suara seperti guruh, ‘Marilah, lihat!’ 2Aku melihat seekor kuda putih
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ditunggangoleh seorangyangmemegangbusurpanah. Diadiberi sebuahmahkotadan
tampil sebagai seorang penakluk yang sedia untukmenakluk.

3 Kemudian Anak Domba itu memecahkan materai kedua dan kudengar makhluk
kedua berkata, ‘Marilah, lihat!’ 4 Seekor kuda merah pula muncul. Penunggangnya
diberi kuasa untuk mencetuskan peperangan di bumi dan menyebabkan manusia
berbunuh-bunuhan. Dia diberi sebilah pedang yang besar.

5 Kemudian Anak Domba itu memecahkan materai ketiga lalu kudengar makhluk
ketiga berkata, ‘Marilah, lihat!’ Aku melihat seekor kuda hitam. Penunggangnya
memegang dacing. 6 Aku mendengar sesuatu seperti suara dari tengah-tengah
makhluk berempat itu, berkata, ‘Secupak gandum sedinar harganya, dan tiga cupak
barli juga sedinar harganya, tetapi minyak dan air anggur itu jangan kaurosakkan.’

7 Kemudian Anak Domba itu memecahkan materai keempat. Kudengar makhluk
keempat berkata, ‘Mari!’ 8Aku melihat seekor kuda berwarna pucat. Penunggangnya
bernama Maut, dan Alam Maut mengekorinya. Mereka diberi kuasa membunuh
seperempat penghuni bumi melalui peperangan, kebuluran, wabak penyakit dan
serangan binatang buas.

9 Kemudian Anak Domba itu memecahkan materai kelima. Di bawah mazbah aku
melihat roh-roh orang yang telah dibunuh kerana firman Allah dan kerana kesaksian
yang mereka pegang dengan setia. 10 Mereka berseru dengan suara lantang, ‘Ya
Tuhan yang suci dan benar! Berapa lama lagi sebelum Engkau menghakimi penghuni
bumi danmembalas perbuatanmereka yang telahmenumpahkan darah danmeragut
nyawa kami?’ 11Setiap roh itu diberi sehelai jubah putih dan disuruh berehat sebentar
lagi hingga cukup bilangan hamba-hamba sepengabdian dan orang yang menjadi
saudara seiman, yang akan dibunuh seperti mereka.

12 Kemudian aku melihat Anak Domba itu memecahkan materai keenam. Seketika
itu terjadilah gempa bunyi yang dahsyat. Matahari menjadi seperti kain hitam dan
bulan merah seperti darah. 13 Bintang-bintang gugur ke bumi seperti buah ara luruh
ditiup angin kencang. 14Langit lenyap tergulung seperti gulungan naskhah manakala
gunung dan pulau teralih dari tempatnya.

15 Seluruh umat manusia, baik raja, pegawai, panglima, orang berharta dan
berkuasa, orang bebas mahupun hamba abdi, lari bersembunyi di dalam gua dan
di celah-celah batu di gunung. 16 Mereka berseru kepada gunung dan batu itu,
‘Hempaplah kami! Sembunyikan kami daripada pandangan Dia yang bersemayam di
atas takhta dan daripada kemurkaan Anak Domba! 17Hari besar yang dahsyat, hari
kemurkaan mereka telah tiba. Allah dan Anak Domba akan menghukum kami. Siapa
yang dapat bertahan?’

7
144,000 dimateraikan

1 Selepas itu, kulihat empat malaikat berdiri di empat penjuru bumi dan menahan
keempat-empat angin di bumi supaya tidak ada angin yang bertiup di darat, di laut,
atau di pohon-pohon. 2Kemudian kulihat malaikat lain datang dari timur membawa
materai yang digunakan oleh Allah yang hidup. Dengan suara lantang malaikat itu
berseru kepada empat malaikat yang telah diberi kuasa untuk merosakkan darat dan
laut. 3Malaikat itu berkata, ‘Janganlah rosakkan darat, laut atau pohon-pohon hingga
kami telah mematerai dahi hamba-hamba Allah Tuhan kita.’ 4 Lalu aku mendengar
bahawa seratus empat puluh empat ribu dari semua suku Israel dimateraikan.
5Dari suku Yahuda dua belas ribu,

dari suku Ruben dua belas ribu,
dari suku Gad dua belas ribu,
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6dari suku Asyer dua belas ribu
dari suku Naftali dua belas ribu,
dari sukuManasye dua belas ribu,

7dari suku Simeon dua belas ribu,
dari suku Lewi dua belas ribu,
dari suku Isakhar dua belas ribu,

8dari suku Zabulon dua belas ribu,
dari suku Yusuf dua belas ribu,
dari suku Benyamin dua belas ribu.

Orang ramai berjubah putih
9 Selepas itu akumelihat lagi. Kulihat lautan manusia, tidak terkira banyaknya, dari

segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berjubah putih dan memegang daun palma.
Mereka semua berdiri di hadapan takhta dan Anak Domba. 10Mereka berseru dengan
lantang,

‘Penyelamatan ada pada Allah Tuhan kami
yang bersemayam di atas takhta dan pada
Anak Domba!’

11Semuamalaikat berdirimengelilingi takhta, empatmakhluk dan para tua-tua, lalu
semuanya sujud di hadapan takhta menyembah Allah. 12Mereka berkata,

‘Amin!
Segala pujian, kemuliaan,
kebijaksanaan, kesyukuran, kehormatan,
kuasa dan kebesaran
bagi Allah Tuhan kami selama-lamanya!
Amin.’
13Salah seorang tua-tua itu bertanya kepadaku, ‘Siapakah yang berjubah putih itu dan
dari manakahmereka itu?’

14 ‘Aku tidak tahu, tetapi tuan tahu,’ sahutku. Dia berkata, ‘Merekalah orang yang
berjaya menempuh kesengsaraan yang dahsyat. Mereka telah membasuh jubah
merekamenjadi putih bersih dengan darah Anak Domba. 15Maka sekarang,

‘mereka berdiri di hadapan takhta Allah
danmenyembah-Nya siangmalam
di dalam rumah ibadat-Nya.

Dia yang bersemayam di atas takhta
akanmembentangkan khemah-Nya di atas mereka.

16Mereka tidak akan lapar atau dahaga lagi.
Terik matahari atau sesuatu yang amat

panas pun tidak akan dapat
membakarmereka lagi

17kerana Anak Domba di tengah-tengah takhta itu akanmenjadi
gembala mereka.

Dia akanmembimbingmereka kemata air
yangmembawa hidup,
dan Allah akanmenghapuskan setiap
titik air matamereka.’
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8
Materai ketujuh

1 Apabila Anak Domba memecahkan materai ketujuh, syurga menjadi senyap sunyi
kira-kira setengah jam.

2 Kemudian aku melihat tujuh malaikat menghadap Allah. Mereka diberi tujuh
sangkakala.

3 Satu lagi malaikat datang berdiri di hadapan mazbah sambil membawa tempat
bara diperbuat daripada emas. Dia diberi banyak setanggi untuk ditambahkan kepada
doa semua orang salih dan untuk dipersembahkan di atas mazbah emas di hadapan
takhta. 4Doa orang salih bersama asap setanggi yang dibakar itu naik berkepul-kepul
dari tanganmalaikat yangmenghadap Allah. 5Kemudianmalaikat itu mengisi tempat
bara dengan bara api dari mazbah lalu melontarkannya ke bumi. Dalam sekelip mata
kedengaran guruh petir dan kelihatan kilat sabung-menyabung lalu seluruh bumi
gempa.

Empat sangkakala yang pertama
6 Kemudian tujuh malaikat yang memegang tujuh sangkakala itu bersedia untuk

meniupnya.
7Malaikat pertama meniup sangkakalanya. Hujan batu dan api bercampur darah

terus dilemparkan ke bumi. Lalu sepertiga bumi, dan sepertiga pohon-pohon serta
segala tumbuh-tumbuhan yang hijau hangus dibakar.

8Kemudian malaikat kedua meniup sangkakalanya. Sesuatu yang kelihatan seperti
gunung besar yang menyala dicampakkan ke dalam laut. Sepertiga air laut menjadi
darah. 9 Sepertiga makhluk di laut mati dan sepertiga kapal musnah.

10 Kemudian malaikat ketiga meniup sangkakalanya. Sebuah bintang besar yang
menyala-nyala seperti suluh gugur menimpa sepertiga sungai dan mata air di bumi.
11 (Bintang itu bernama ‘Apsintus’ iaitu ‘Pahit’.) Sepertiga air menjadi pahit dan ramai
orangmati keranameminumnya.

12 Kemudian malaikat keempat meniup sangkakalanya. Sepertiga matahari, bulan
dan bintang terpukul, sehingga tidak dapat bersinar sepertiga waktu. Matahari tidak
memancar sepertiga siang, manakala bulan dan bintang tidak bercahaya sepertiga
malam.

13Kemudian akumelihat danmendengar seekor burung helang yang terbang tinggi
berseru nyaring, ‘Sengsara! Sengsara! Sengsaralah sekalian penghuni bumi kerana
tiga malaikat lagi yang akanmeniup sangkakalanya.’

9
Sangkakala yang kelima

1 Kemudian malaikat kelima meniup sangkakalanya. Kulihat sebuah bintang gugur
ke bumi. Bintang itu diberi kunci jurang yang tidak terduga dalamnya. 2 Bintang itu
membuka jurang itu lalu asap keluar seperti dari relau yang amat besar. Matahari
dan seluruh angkasa gelap diselubungi asap itu. 3 Dari dalam asap itu keluarlah
sekawan belalang lantas turun ke bumi. Belalang itu diberi kuasa seperti kala jengking
di bumi. 4 Belalang itu ditegah merosakkan rumput, pokok atau tumbuh-tumbuhan
lain; tugasnya menyerang manusia yang tidak mempunyai tanda materai Allah di
dahinya. 5 Belalang itu tidak dibenarkan membunuh mereka tetapi hanya menyeksa
mereka selama lima bulan. Sakitnya diseksa belalang itu samalah seperti disengat
kala jengking. 6 Pada masa itu manusia yang diseksa itu mencari maut tetapi tidak
menemukannya. Mereka inginmati, namun kematian terlepas daripadamereka.
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7Belalang itu kelihatan seperti kuda yang siap sedia untuk berperang. Di kepalanya
ada sesuatu seperti mahkota emas dan mukanya mirip muka manusia. 8 Rambutnya
seperti rambut wanita dan giginya serupa gigi singa. 9 Dadanya kelihatan seperti
berperisai. Bunyi sayapnya seperti bunyi kereta-kereta kuda mara ke medan perang.
10 Ekor dan sengatnya seperti kala jengking. Dengan ekornya yang bersengat, be-
lalang itu mempunyai kuasa untuk menyeksa manusia selama lima bulan. 11 Raja
kepada belalang itu ialahmalaikat yangmenjaga jurang yang tidak terduga dalamnya.
Namanya Abadon dalam bahasa Ibrani dan Apolion (bermakna ‘Pemusnah’) dalam
bahasa Yunani.

12Bencana pertama telah berlalu. Dua bencana lagi akanmenyusul.
13 Kemudian malaikat keenam meniup sangkakalanya. Aku mendengar suara dari

keempat-empat tanduk mazbah emas di hadapan Allah. 14 Suara itu berkata kepada
malaikat keenam yang memegang sangkakala itu, ‘Lepaskanlah empat malaikat yang
terikat di sungai yang besar, iaitu Sungai Efrat itu!’ 15Keempat-empat malaikat itu pun
dilepaskan. Mereka telah disediakan khas untuk membunuh sepertiga umat manusia
pada jam, hari, bulan dan tahun itu. 16 Aku diberitahu bahawa pasukan berkuda itu
terdiri daripada dua ratus juta askar.

17Dalam penglihatan aku nampak banyak kuda dan penunggangnya. Perisai dada
penunggang-penunggang itu merah seperti api, biru seperti nilam dan kuning seperti
belerang. Kepala kuda itu seperti kepala singa dan dari mulutnya keluar api, asap dan
belerang. 18Api, asap dan belerang dari mulut kuda itu merupakan tiga bencana yang
membunuh sepertiga umatmanusia. 19Kuasa kuda itu padamulut dan ekornya. Kuda
itu menyeksamanusia dengan ekornya yang seperti ular berkepala.

20Manusia yang tidak terbunuh oleh bencana itu tidak berpaling daripada berhala
buatan tangan mereka. Mereka meneruskan amalan menyembah roh-roh iblis dan
berhala yang dibuat daripada emas, perak, gangsa, batu dan kayu yang tidak dapat
melihat,mendengaratauberjalan. 21Mereka juga tidakberhenti daripadamembunuh,
menggunakan sihir, melakukan pencabulan danmencuri.

10
Malaikat dan gulungan naskhah

1 Setelah itu aku melihat satu lagi malaikat yang gagah perkasa turun dari syurga,
tubuhnya diliputi awan dan kepalanya dilingkari pelangi. Wajahnya bersinar seperti
matahari, dan kakinya seperti tiang api. 2Tangannya memegang segulungan naskhah
kecil yang terbuka. Kaki kanannya di laut, kaki kirinya di darat. 3 Dia berseru
dengan suara seperti bunyi sekawan singamengaum, disahut oleh tujuh guruhdengan
gemuruh. 4 Sebaik-baik tujuh guruh itu berkata-kata, aku hendak mencatat kata-
katanya. Tetapi kudengar suara dari syurga berkata kepadaku, ‘Materaikan segala
yang dikatakan oleh tujuh guruh itu, jangan dituliskan.’

5Malaikat yang kulihat berdiri antara laut dengan darat itu mengangkat tangannya
ke langit. 6Dia bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya, yang telahmencipta
syurga dan segala isinya, bumi dan segala isinya serta laut dan segala isinya, bahawa
segalanya tidak harus dilengah-lengahkan lagi. 7 Tetapi pada masa malaikat ketujuh
hendak meniup sangkakalanya, rahsia Allah akan selesai, sebagaimana firman-Nya
kepada hamba-Nya, para nabi.

8 Kemudian suara yang kudengar dari syurga itu berkata lagi kepadaku, ‘Pergilah
ambil naskhah kecil yang terbuka dari tangan malaikat yang berdiri di antara laut
dengan darat itu.’

9 Aku pun mendapatkan malaikat itu dan berkata, ‘Berilah aku naskhah kecil itu.’
Katanya kepadaku, ‘Ambil dan makanlah naskhah ini. Perutmu akan terasa pahit
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tetapi dimulutmu akan terasa semanismadu.’ 10Lantas kuambil naskhah kecil itu dari
tangannya lalu kumakan, maka di mulutku terasa semanis madu.
Tetapi setelah habis kumakan, perutku terasa pahit. 11Dia berkata kepadaku, ‘Kamu

harus bernubuat lagi tentang pelbagai kaum, bangsa, bahasa dan raja.’

11
Dua saksi Allah

1Kemudian aku diberi sebatang tongkat yang kelihatan seperti kayu pengukur. Lalu,
seorang berkata, ‘Bangkitlah, ukur rumah ibadat Allah dan mazbah, serta hitunglah
orang yang beribadat di situ. 2 Tetapi jangan ukur halaman di luar, kerana bahagian
itu telah diberikan kepada orang bangsa asing. Mereka akan melanyak kota suci
selama empat puluh dua bulan. 3 Aku akan memberikan kuasa kepada dua orang
saksi-Kudanmereka akanbernubuat selama seribudua ratus enampuluhhari dengan
memakai kain kabung.’ 4 Inilah dua pokok zaitun dan dua kaki pelita yang berdiri
di hadapan Tuhan bumi ini. 5 Jika sesiapa hendak mencederakan mereka, api akan
keluar darimulutmerekadanmenghanguskanmusuhmereka itu. Orang yanghendak
mencederakan mereka itu mesti dibunuh sedemikian. 6 Mereka mempunyai kuasa
menutup langit, supaya hujan tidak turun sepanjangmasamereka bernubuat. Mereka
berkuasa ke atas air dan dapatmenukarkannyamenjadi darah. Mereka juga berupaya
menimpakan pelbagai wabak penyakit ke atas bumi sekerap yangmereka kehendaki.

7 Setelah mereka selesai membuat kesaksian, binatang buas dari dalam jurang
itu akan memerangi, menewaskan dan membunuh mereka. 8 Mayat mereka akan
bergelimpangan di jalan raya kota agung yang dari segi rohani disebut Sodom dan
Mesir, iaitu kota tempat Junjungan mereka disalib. 9Orang dari pelbagai kaum, suku,
bahasa dan bangsa akan melihat mayat mereka selama tiga hari setengah dan tidak
membenarkan mereka dikuburkan. 10 Penghuni bumi ini akan bergembira, berpesta
dan berkirim-kirimanhadiah, kerana kedua-dua nabi itu telahmenyeksamereka yang
tinggal di bumi.

11Selepas tigahari setengah, rohhayatdaripadaAllahmemasukimereka lalumereka
bangkit berdiri. Sekalian yang melihatnya amat ketakutan. 12 Kedua-dua nabi itu
mendengar suara lantang dari langit berkata, ‘Naiklah ke sini.’ Lalu mereka naik ke
langit di dalam awan, di hadapanmatamusuhmereka.

13 Pada ketika itu berlakulah gempa bumi yang dahsyat, memusnahkan sepersepu-
luh kota itu. Tujuh ribu orang terbunuh dalam gempa itu. Mereka yang masih hidup
sungguh takut lalu memuliakan Allah yang berada di syurga.

14Bencana kedua telah berlalu. Ketahuilah, bencana ketiga akan segeramenyusul.
15Kemudianmalaikatketujuhmeniupsangkakalanya. Suara-suara lantangdi syurga

berkata,

‘Segala kerajaan di dunia ini telah
menjadi kerajaan Tuhan kita dan

kerajaan al-Masih-Nya,
dan Dia akanmemerintah selama-lamanya!’
16Dua puluh empat tua-tua yang mengadap Allah yang bersemayam di atas takhta itu
sujudmenyembah Allah 17 sambil berkata:

‘Kami bersyukur kepada-Mu,
Ya Allah TuhanMaha Kuasa;
yang ada sekarang, yang ada dahulu dan
yang akan datang.
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Kerana Engkau telahmelaksanakan
kuasa-Mu yang besar lalu memerintah.

18Bangsa-bangsa asingmarah,
maka datanglah kemurkaan-Mu,

danmasanya untuk orangmati dihakimi,
dan Engkaumemberi ganjaran
kepada hamba-hamba-Mu,
para nabi dan orang salih,
serta manusia kecil dan besar
yang takut akan Nama-Mu.

Dan Engkaumembinasakanmereka
yangmembinasakan bumi.’

19Kemudian rumah ibadat Allah dibuka di syurga, dan kelihatanlah tabut perjanjian-
Nya, diiringi kilat, pelbagai suara, guruh, gempa dan hujan batu yang dahsyat.

12
Perempuan dan naga

1 Suatu alamat besar kelihatan di langit: Seorang perempuan yang berpakaian mata-
hari, bulan di bawah kakinya dan dua belas bintang terkalung menghiasi kepalanya.
2 Dia sedang hamil dan sudah sampai waktunya untuk melahirkan anak, maka dia
berteriak kesakitan. 3 Lantas suatu alamat muncul di langit: seekor naga merah yang
amat besar, berkepala tujuh bertanduk sepuluh, setiap kepalanya bermahkota. 4Naga
itu mengheret sepertiga bintang di langit dengan ekornya dan menghumbankannya
ke bumi. Ia menunggu di hadapan perempuan yang hendak bersalin untuk menelan
anaknya sebaik-baik dia lahir. 5 Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak
lelaki yang akan memerintah segala bangsa dengan perkasa. Dan anak itu dibawa ke
hadirat Allah dan takhta-Nya. 6Perempuan itu lari ke gurun, ke tempat yang memang
ditentukanAllahuntuknya. Dia dijaga di situ selama seribudua ratus enampuluhhari.

Naga dikalahkan
7 Kemudian perang tercetus di syurga. Mikail dengan malaikat-malaikatnya

berperang dengan naga dan malaikat-malaikatnya. 8Naga itu tewas dalam peperan-
gan. Ia dan malaikat-malaikatnya tidak dibenarkan tinggal di syurga lagi. 9 Dengan
demikian tersingkirlah naga besar itu, ular purba yang bernama Iblis atau Syaitan,
yangmemperdaya umat manusia. Ia dan semuamalaikatnya dibuang ke bumi.

Nyanyian kemenangan
10Kemudian akumendengar suara lantang berkata di syurga,

‘Sekarang penyelamatan, kekuatan, kerajaan
Allah Tuhan kita,
dan kuasa al-Masih-Nya telah tiba;

kerana penuduh saudara-saudara kita,
yang telahmenuduhmereka siang
malam di hadapan Allah Tuhan kita
telah disingkirkan.

11Mereka telahmenumpaskannya dengan
darah Anak Domba
dan dengan kata-kata kesaksianmereka,
danmereka tidakmenyayangi nyawa
sendiri hinggamati.
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12Oleh itu bergembiralah wahai syurga
dan kamu semua yang tinggal
di dalamnya!

Tetapi malanglah penduduk bumi dan laut!
Iblis telah turun kepadamu,

dalam keadaan sangat berang,
kerana ia tahumasanya sudah singkat.’
Nagamemburu perempuan

13Apabila naga itu sedar ia telah dibuang ke bumi, ia pun menganiayai perempuan
yangmelahirkan anak lelaki itu. 14Tetapi perempuan itu diberi sepasang sayap helang
besar untuk terbang ke tempatnya di gurun. Di situ dia dijaga selama tiga tahun
setengah jauh darimata naga itu. 15Naga itumenyemburkan air darimulutnya seperti
air bah untuk menghanyutkan perempuan itu. 16 Tetapi bumi membantu perempuan
itu denganmembukamulutnya danmenelan air bah yang disemburkan oleh naga itu.
17Naga itu amat marah terhadap perempuan itu lalu pergi memerangi anak-anaknya
yang lain, yang taat kepada perintah Allah danmempunyai kesaksian Isa al-Masih.

13
1Kemudian aku berdiri di atas pasir di tepi laut. Aku melihat seekor binatang keluar
dari dalam laut, bertanduk sepuluhberkepala tujuh. Di setiap tanduk terletakmahkota
dan di setiap kepala tertulis nama kufur. 2 Binatang itu kelihatan seperti harimau
bintang tetapi kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Naga
itu memberi binatang itu kuasa dan takhtanya serta kekuasaan yang besar. 3Di salah
satu kepala binatang itu terdapat seolah-olah pernah luka parah yangmembawamaut
tetapi telah sembuh. Seluruh penghuni dunia mengagumi dan mengikut binatang itu.
4 Mereka menyembah naga yang telah memberikan kekuasaannya kepada binatang
itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, ‘Siapakah yang setanding
dengan binatang ini? Siapakah yang dapat memeranginya?’

5 Binatang itu diberi mulut untuk melafazkan hal-hal besar dan kufur, serta diberi
kekuasaan melakukannya selama empat puluh dua bulan. 6 Ia pun membuka mu-
lutnya lalu mengkufuri Allah, nama Allah, tempat Allah bersemayam dan semua
penghuni syurga.

7 Binatang itu dibenarkan memerangi dan menewaskan orang salih, serta diberi
kekuasaan ke atas semua suku, kaum, bahasa dan bangsa. 8 Binatang itu akan
disembah oleh semua di bumi yang sejak dunia dicipta namanya tidak tersenarai di
dalam Kitab Hidupmilik Anak Domba yang telah disembelih.

9 Sesiapa yang bertelinga, dengarlah.
10Orang yang harus ditawan

pasti akan ditawan kelak.
Orang yang harus dibunuh dengan

pedang pasti akan dibunuh
dengan pedang juga.

Oleh itu orang salih harus tabah dan beriman.
Binatang yang keluar dari dalam bumi

11 Kemudian aku melihat seekor lagi binatang buas muncul dari bumi, bertanduk
dua seperti anak domba dan bertutur seperti naga. 12Binatang kedua itumenjalankan
segala kekuasaan binatang pertama di hadapannya, dan menyuruh bumi serta se-
mua penghuninya menyembah binatang yang telah sembuh daripada luka parah
yang membawa maut itu. 13 Binatang kedua itu mengadakan beberapa alamat yang
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hebat, termasuk menurunkan api dari langit ke atas bumi di hadapan umat manusia.
14Denganalamat-alamat yangdapat diadakannyadi hadapanbinatangpertama itu, bi-
natang keduamemperdaya sekalian penghuni bumi, danmenyuruhmerekamembuat
patung binatang yang dilukai pedang tetapi lukanya itu pulih. 15 Binatang kedua itu
diberi kuasa untuk meniupkan nyawa ke dalam patung binatang pertama itu, supaya
patung itu dapat berkata-kata danmenyebabkan semua yang engganmenyembahnya
dibunuh. 16 Ia memaksa semua manusia, kecil besar, kaya miskin, orang merdeka
dan hamba abdi, menerima suatu tanda pada tangan kanannya atau dahinya, 17 dan
seorang pun tidak dibenarkan berjual beli kecuali ada padanya tanda atau nama
binatang buas itu, atau angka namanya.

18Di sini terletak kebijaksanaan. Sesiapa yang mengerti, kirakanlah angka binatang
itu, kerana angka itu angka seorangmanusia, dan angka itu 666.

14
Anak Domba dan pengikut-Nya

1 Kemudian tiba-tiba aku melihat Anak Domba berdiri di puncak Gunung Sion, dan
bersamanya seratus empat puluh empat ribu orang dengan nama-Nya dan nama
Bapa-Nya tertulis di atas dahi mereka. 2 Aku mendengar suara dari syurga, seperti
bunyi air menderu, dan seperti bunyi guruh yang kuat, dan suara yang kudengar
itu seperti bunyi daripada pemain-pemain memetik kecapi. 3 Mereka menyanyikan
suatu nyanyian yang terasa baru di hadapan takhta, empat makhluk dan para tua-
tua. Tiada siapapun dapat mempelajari nyanyian itu kecuali seratus empat puluh
empat ribu orang yang ditebus dari bumi. 4Mereka ini tidak pernah menajiskan diri
denganperempuan keranamerekamenjaga kesucianmereka. Merekamengikut Anak
Domba kemana-manaDia pergi. Mereka telah ditebus dari kalanganmanusia, sebagai
persembahan hasil pertama bagi Allah dan Anak Domba. 5Mulut mereka tiada kata-
kata bohong, danmereka tiada cacat cela.

Tigamalaikat
6Kemudian aku melihat satu lagi malaikat terbang di tengah langit, membawa Injil

yang kekal untuk diajarkan kepada penghuni bumi dan kepada setiap bangsa, suku,
bahasa dan kaum. 7Katanya dengan suara lantang, ‘Takutilah Allah danmuliakan Dia,
kerana sudahlah sampai saat penghakiman-Nya; dan sembahlahDia yangmenjadikan
langit dan bumi, laut danmata air.’

8 Satu lagi malaikat mengikutnya, sambil berkata, ‘Babel telah runtuh, telah runtuh,
kota yang besar itu telah memberi semua bangsa minum air anggur kemurkaan Allah
terhadap pencabulanmereka.’

9 Mereka diikut oleh satu lagi malaikat yang berkata dengan suara lantang, ‘Jika
sesiapamenyembah binatang itu dan patungnya, danmenerima tandanya di atas dahi
atau tangan, 10 dia juga akan minum air anggur kemurkaan Allah, yang dituangkan
tanpa ditambah air ke dalam cawanmurka-Nya itu. Dia akan dikenakan azab api dan
belerang di hadapan paramalaikat yang suci dan di hadapan Anak Domba. 11Asap api
yang menyeksanya itu akan naik berkepul-kepul selama-lamanya. Mereka tidak akan
berehat siang malam, kerana mereka menyembah binatang itu dan patungnya serta
menerima tanda namanya.’ 12Di sinilah terletak kesabaran dan keyakinan orang salih
yangmengikut perintah Allah serta beriman kepada Isa.

13Akumendengar suara dari syurga berkata, ‘Tuliskanlah: Dari saat ini diberkatilah
semua orang yangmati dalam Tuhan.’

‘Ya,’ kata Roh, ‘supaya mereka dapat berehat daripada penat lelah, dan hasil usaha
merekamenyertai mereka.’
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Tuaian di bumi
14 Tiba-tiba aku melihat awan putih dan di atasnya duduk seorang yang rupanya

seperti putera insan, bermahkotaemasdanmemegangsabit yang tajam. 15Muncul satu
lagimalaikat dari rumah ibadat sambil berseru lantang kepada Dia yang duduk di atas
awan, ‘Gunakanlah sabitmu, tuailah, kerana sudah sampai waktunya Engkaumenuai;
tuaian dunia sudah masak.’ 16 Lalu Dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan
sabit-Nya ke atas bumi, dan bumi pun dituai.

17 Kemudian satu lagi malaikat keluar dari rumah ibadat yang di syurga, juga
membawa sabit tajam. 18 Menyusul pula malaikat lain yang keluar dari mazbah
dan menguasai api, sambil berseru nyaring kepada yang memegang sabit tajam,
‘Gunakanlah sabit-Mu yang tajam itu, kumpulkan segala gugusan anggur di bumi,
kerana anggurnya sudah cukup masak.’ 19Maka malaikat itu menggunakan sabitnya
untukmengumpulkan gugusan anggur di bumi, dimasukkannya ke dalam irikan besar
kemurkaan Allah. 20 Irikan itu diinjak di luar kota, lalu darahmengalir keluar, setinggi
kekang kuda dan sejauh dua ratus batu.

15
Nyanyianmereka yangmenang

1 Aku melihat pula di langit suatu alamat lagi, yang besar dan ajaib, iaitu tujuh
malaikat membawa tujuh wabak terakhir, maka dengannya selesailah kemurkaan Al-
lah. 2Kulihat seakan-akan laut kacabercampur api. Mereka yangmenangmenghadapi
dugaan binatang itu, patungnya, tandanya dan angka namanya, berdiri di atas laut
kaca itumemegang kecapi Allah. 3MerekamenyanyikannyanyianMusa, hambaAllah,
dan nyanyian Anak Domba:

‘Agung dan ajaib pekerjaan-Mu,
Allah TuhanMaha Kuasa!

Benar dan adil setiap jalan-Mu,
Ya Raja segala bangsa!

4 Siapakah yang tidak takut kepada-Mu,
Ya Tuhan,
danmemuliakan nama-Mu?

Kerana hanya Engkaulah YangMaha Suci.
Semua bangsa akan datang

dan sujudmenyembah-Mu,
kerana penghakiman-Mu telah ternyata.’
5 Setelah itu aku melihat pula dan ternampak tempat suci dalam khemah kesaksian
di syurga terbuka. 6 Dari tempat suci itu keluarlah tujuh malaikat yang membawa
tujuhwabak itu, berpakaian sucimurniberseri-seri, dadamerekadililiti pendingemas.
7Kemudian salah satu daripada empat makhluk itu memberi tujuh malaikat itu tujuh
mangkuk emas dipenuhi kemurkaan Allah yang hidup selama-lamanya. 8 Rumah
ibadat Allah dipenuhi asap daripada kemuliaan dan kuasa-Nya dan tiada siapa dapat
memasukinya hingga tujuh wabak yang dibawa oleh tujuhmalaikat itu selesai.

16
Tujuhmangkuk kemurkaan Allah

1 Kemudian aku mendengar suara lantang dari dalam rumah ibadat Allah, berkata
kepada tujuh malaikat itu, ‘Pergi tuangkan kemurkaan Allah di dalammangkuk itu ke
bumi.’
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2 Oleh itu malaikat pertama pergi, mencurahkan isi mangkuknya ke tanah, lalu
tumbuh pekung yang busuk dan menjijikkan pada orang yang mempunyai tanda
binatang itu dan orang yangmenyembah patungnya.

3Kemudianmalaikatkeduamencurahkan isimangkuknyake laut lalumenjadidarah
seperti darah orangmati, maka setiapmakhluk di laut itu mati.

4 Kemudian malaikat ketiga mencurahkan isi mangkuknya ke sungai dan mata air,
lalu bertukar airnyamenjadi darah. 5Akumendengar malaikat perairan itu berkata:

‘Engkau adil, Ya Tuhan,
kerana Engkau telahmenghakimi
hal-hal ini,
Engkau yang suci,
yang ada sekarang, dan ada dahulu,
dan yang akan datang,

6Mereka telahmenumpahkan darah
orang salih dan nabi-nabi,
maka Engkaumemberi mereka
minum darah,
suatu hukuman yang setimpal.’

7Akumendengar suatu suara lagi dari mazbah berkata,

‘Sememangnya, Allah TuhanMaha Kuasa,
penghakiman-Mu benar dan adil.’

8Kemudianmalaikat keempatmencurahkan isimangkuknya ke atasmatahari, dan dia
diberi kuasa menghanguskan manusia dengan api. 9 Manusia dihanguskan dengan
darjah kepanasan yang amat tinggi, lalu mereka mengkufuri nama Allah yang men-
guasai wabak-wabak itu. Mereka tidak bertaubat dan tidakmemuliakan-Nya.

10Kemudianmalaikat kelimamencurahkan isi mangkuknya ke atas takhta binatang
itu, lalu kerajaannya diselaputi kegelapan, dan mereka menggigit lidah kerana ke-
sakitan. 11Mereka mengkufuri Allah yang memerintah syurga kerana kesakitan dan
pekung di tubuhmereka. Mereka tidak bertaubat daripada perbuatanmereka.

12 Kemudian malaikat keenam mencurahkan isi mangkuknya ke dalam sebatang
sungai besar, iaitu Efrat, lantas airnya kering kontang, untuk menyediakan jalan bagi
raja-raja dari Timur. 13 Aku melihat tiga roh durjana seperti rupa katak keluar dari
mulut naga itu, dari mulut binatang itu, dan dari mulut nabi palsu. 14Mereka itu roh-
roh iblis, dan mereka melakukan pelbagai alamat, yang sampai kepada raja-raja di
seluruh dunia untuk menghimpunkan mereka bagi peperangan pada hari Allah Yang
Maha Kuasa.

15 Lihatlah, aku datang seperti pencuri tidak disedari. Diberkatilah orang yang
berwaspada, dan menjaga pakaiannya, supaya dia tidak berjalan dan dilihat orang
dalam keadaan telanjang lalu mendapat malu.

16 Dia menghimpunkan raja-raja itu ke tempat yang disebut Harmagedon dalam
bahasa Ibrani.

17Kemudianmalaikat yang ketujuhmencurahkan isi mangkuknya ke udara, lalu ke-
dengaran suara lantang dari rumah ibadat Allah di syurga, dari takhta, berkata, ‘Telah
selesai!’ 18Kedengaran pelbagai bunyi serta guruh dan kilat sabung-menyabung. Juga
berlaku gempa bumi yang paling dahsyat dalam sejarah manusia zaman-berzaman.
19 Ketika itu kota besar itu terbelah tiga, dan kota bangsa asing habis runtuh. Babel
yang agung juga tidak ketinggalan menerima mangkuk air anggur kemurkaan Allah.
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20 Kemudian setiap pulau lenyap dan gunung tidak ditemui lagi. 21Hujan batu besar
yang seratus paun beratnya turun dari langit menimpa manusia. Mereka mengkufuri
Allah kerana bencana hujan batu yang dahsyat itu.

17
Penghakiman atas Babel

1Kemudian salah satu daripada tujuh malaikat yang membawa tujuh mangkuk emas
itu datang kepadaku dan berkata, ‘Mari, kutunjukkan hukuman ke atas pelacur besar
yang duduk di atas air yang banyak, 2 dan yang berzina dengan raja-raja dunia;
penghuni bumimabuk dengan air anggur pencabulannya.’

3 Malaikat itu membawaku dalam Roh ke gurun. Aku melihat seorang wanita
duduk di atas seekor binatang buas yang berwarna merah dan penuh dengan nama-
nama kufur. Binatang itu berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh. 4 Perempuan
itu berpakaian ungu dan merah, dihiasi emas permata serta mutiara, tangannya
memegang cawan emas yang penuh dengan kelucahan dan kecemaran perzinaannya.
5Di atas dahinya tertulis:

‘RAHSIA, BABEL YANG AGUNG, IBU SEGALA PELACUR DAN KELUCAHANDI BUMI.’
6Akumelihat perempuan itu, mabuk dengan darah orang salih dan darah saksi Isa.
Apabila aku melihat perempuan itu, aku hairan tercengang. 7 Tetapi malaikat itu

berkata kepadaku, ‘Mengapa kamuhairan tercengang? Aku akanmenceritakan rahsia
di sebalik perempuan itu dan binatang yang ditunggangnya, yang berkepala tujuh dan
bertanduk lapan. 8Binatang yang kamu lihat itu pernah wujud tetapi tidak wujud lagi
dan akan keluar dari jurang yang tidak terduga dalamnya lalu menuju kebinasaan.
Penghuni bumi yang tidak tersenarai namanya di Kitab Hidup dari permulaan dunia
akan tercengang melihat binatang yang pernah wujud dan sekarang tidak wujud lagi
tetapi kemudian akanmuncul lagi.

9 ‘Inilah fikiran yang mempunyai kebijaksanaan. Tujuh kepala itu adalah tujuh
gunung tempat perempuan itu tinggal. 10 Juga ada tujuh orang raja. Lima orang telah
runtuh kerajaannya, satumasih bertakhta dan seorang lagi belummuncul. Datangnya
nanti hanya untuk seketika. 11Binatang yang pernah wujud dan yang tidak wujud lagi
itu adalah raja yang kelapan, dan asalnya daripada yang ketujuh. Ia juga akanmenuju
kebinasaan.

12 ‘Sepuluh tanduk yang kamu lihat itu bererti sepuluh orang raja yang belummen-
dapat kerajaan lagi, tetapi merekamenerima kekuasaan sebagai raja bersama dengan
binatang itu selama sejam. 13 Mereka sepakat dan akan menyerahkan kuasa dan
kekuasaanmereka kepada binatang itu. 14Mereka akanmemerangi Anak Domba, dan
Anak Domba akanmenumpaskanmereka, kerana Dialah Junjungan segala junjungan
dan Raja segala raja. Orang yang dipanggil, dipilih serta setia ada bersama Dia.’

15Malaikat itu berkata kepadaku, ‘Air yang kamu lihat di tempat pelacur itu duduk
adalah kaum, orang ramai, bangsa dan bahasa. 16 Binatang dan sepuluh tanduknya
yang kamu lihat itu akan membenci pelacur itu, dan membuatnya terlantar serta
telanjang, lalu memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. 17 Allah telah
menggerakkan hati mereka, untuk menunaikan kehendak-Nya, supaya sepakat dan
menyerahkan kerajaan mereka kepada binatang itu hingga berlaku segala firman
Allah. 18 Perempuan yang kamu lihat itu adalah kota agung yang menguasai semua
raja di bumi ini.’
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18
Kejatuhan Babel

1Selepas segala ini, akumelihat satu lagimalaikat turundari syurga, dengankekuasaan
besar, danbumi diterangi oleh kemuliaannya. 2Dia berseru dengan suara yang lantang
dan hebat,

‘Babel yang agung telah runtuh, telah runtuh,
dan telahmenjadi tempat kediaman
roh-roh durjana,

penjara bagi setiap roh durjana,
sangkar bagi setiap burung yang jijik
dan dibenci!

3 Semua bangsa telahminum air anggur
hawa nafsunya yang cabul.

Raja-raja dunia telah berzina dengannya,
dan saudagar-saudagar dunia telah
menjadi kaya-raya
dari kemewahannya yang
melimpah-limpah.’

4Akumendengar satu suara lagi dari syurga berkata,

‘Keluarlah daripadanya, hai kaumku,
supaya kamu tidak bersubahat
dengan dosanya
dan tidak ditimpa wabaknya.

5 Segala dosanya telah sampai ke syurga
dan Allah ingat akan kejahatannya.

6Perlakukan dia sebagaimana dia telahmemperlakukanmu,
dan balas perbuatannya dua kali ganda.
Dalam cawan yang telah dibancuhnya,
bancuh dua kali ganda.

7 Sebagaimana dia telahmemuliakan dirinya dan hidupmewah,
sebanyak itulah diberikan dia kesengsaraan dan kesedihan;

kerana dalam hatinya dia berkata,
“Aku bersemayam sebagai ratu,
aku bukan balu,
dan tidak akanmengalami kesedihan.”

8Oleh itu pelbagai bencana akanmenimpanya dalam satu hari sahaja,
kematian dan ratapan serta kebuluran.

Dia akan hangus dibakar dengan api,
kerana Allah Tuhan yangmenghakiminya amat perkasa.

9 ‘Raja-raja dunia yang berzina dan hidup mewah dengannya akan menangis dan
meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. 10 Sambil berdiri
jauh kerana takut akan kesengsaraannya, mereka berkata,

‘ “Aduhai, sengsaranya,
kota Babel yang agung!

Dalam sejam sahaja hukuman telahmenimpamu.”
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11 ‘Saudagar-saudagar dunia akan menangis dan meratapinya, kerana tiada siapa
membeli dagangan mereka lagi – 12 dagangan emas, perak, permata dan mutiara,
kain khasah, kain ungu, kain sutera dan kain kesumba, setiap jenis kayu yang harum
baunya, segala bekas daripada gading, kayu indah, tembaga, besi dan batu marmar,
13 juga kayu manis, rempah-ratus, setanggi, minyak wangi, dupa, air anggur, minyak
zaitun, tepung halus, gandum, dan lembu, domba, kuda, kenderaan abdi, serta manu-
sia.

14 ‘Mereka akan berkata, “Buah-buahan yang diidami oleh hati jiwamu telah lenyap
darimatamu, dan segala benda yangmewah serta hebat telah terlepas dari tanganmu,
dan kamu tidak akan mendapatkannya lagi.” 15 Saudagar-saudagar yang menjual
segala dagangan itu, yang telah menjadi kaya-raya kerananya, akan berdiri jauh
kerana takut akan kesengsaraannya, sambil menangis dan meratap. 16Mereka akan
berkata,

‘ “Aduhai, sengsaranya,
kota yang agung itu,
yangmemakai kain khasah,
kain ungu dan kain kesumba,
serta dihiasi emas permata danmutiara!

17Dalam sejam sahaja segala kemewahan itu lenyap sama sekali.”

‘Setiap nakhoda, pelayar, kelasi dan saudagar di laut, berdiri jauh. 18 Mereka
menangis melihat asap api yang membakarnya, sambil berkata, “Kota manakah yang
setanding dengan kota agung ini?” 19Mereka meletakkan debu ke atas kepala mereka
sambil berseru dengan ratap tangisnya,

‘ “Aduhai, sengsaranya, kota yang
agung itu,
yang kekayaannya telahmemperkaya setiap penduduknya
yangmemiliki kapal di laut!

Dalam sejam sahaja ia telah kehilangan
segala-galanya.

20Bergembiralahmelihat keadaannya,
wahai syurga dan sekalian orang salih,
para rasul serta nabi yang suci,

kerana Allah telahmenghukumnya
kerana perbuatannya terhadapmu!” ’

21 Kemudian malaikat yang gagah perkasa mengangkat batu yang besarnya seperti
batu kisar rupanya lalu melontarkannya ke dalam laut sambil berkata,

‘Demikianlah, dengan dahsyatnya,
kota Babel yang agung akan dilenyapkan,
dan tidak akan ditemui lagi.

22Bunyi orang bermain kecapi,
suling, serunai dan pelbagai alat muzik
tidak akan kedengaran lagi di dalammu.

Ahli-ahli seni pertukangan tidak akan
terdapat lagi di dalammu.

Bunyi batu kisar tidak akan didengar lagi
di dalammu.
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23Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu.
Suara pasangan pengantin tidak akan kedengaran lagi

di dalammu.
Saudagar-saudagarmu dahulu orang besar-besar di dunia,

kerana dengan kuasa sihirmu semua bangsa telah terpedaya.
24Di dalamnya telah didapati darah

para nabi dan orang salih,
serta semua yang telah dibunuh
di bumi ini.’

19
Nyanyian segala puji bagi Allah

1Setelah itu akumendengar suara orang yang amat banyak di syurga berseru lantang,

‘Segala puji bagi Allah!
Penyelamatan dan kemuliaan

dan kuasa bagi Allah Tuhan kita!
2Kerana segala penghakiman-Nya benar dan adil,

kerana Dia telahmenghakimi pelacur besar
yang telahmencemarkan dunia
dengan perzinaannya;

dan Dia telahmenghukumnya keranamenumpahkan darah
hamba-hamba-Nya!’

3Mereka berkata lagi,

‘Segala puji bagi Allah!
Asap api yangmembakarnya naik menjulang

selama-lamanya!’
4Duapuluhempatorang tua-tuadanempatmakhluk itupunsujudmenyembahAllah

yang bersemayam di atas takhta sambil berkata,

‘Amin! Segala puji bagi Allah!’
5Kemudian kedengaran suara dari takhta berkata,

‘Pujilah Allah Tuhan kita,
hai kamu sekalian hamba-Nya

dan orang yang takut akan Dia,
baik yang kecil mahupun yang besar!’

6Kemudian akumendengar bunyi seperti suara orang yang sangat banyaknya, seperti
deru air dan bunyi guruh yang amat hebat, berkata,

‘Segala puji bagi Allah!
Kerana Allah Tuhan YangMaha Kuasa sedang bertakhta!

7Bergembira dan bersukacitalah serta muliakan Dia,
kerana saat perkahwinan Anak Domba telah tiba,

dan isteri-Nya sudahmenyediakan dirinya.
8 Isterinya diberi kain khasah yang halus,

suci berseri-seri untuk dipakai.’
(Kain khasah yang halus melambangkan segala perbuatan benar yang dilakukan oleh
orang salih.)
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9Kemudian dia berkata kepadaku, ‘Tulislah: Berbahagialah mereka yang dijemput ke
jamuankahwinAnakDomba!’ Katanya lagi kepadaku, ‘InilahfirmanAllahyangbenar.’

10 Aku sujud di kakinya untuk menyembahnya, tetapi dia berkata, ‘Jangan buat
begitu! Aku hamba Allah sepertimu, dan seperti saudara-saudaramu yang memiliki
kesaksian Isa. Sembahlah Allah! Kesaksian Isa itu roh nubuat.’

Kedatangan al-Masih
11 Kemudian aku melihat syurga terbuka, dan kelihatan seekor kuda putih. Dia

yangmenunggangnyadipanggil Setia danBenar, dandengankeadilanDiamenghakimi
serta memerangi. 12 Mata-Nya seperti nyala api, dan di atas kepala-Nya terletak
mahkota yang banyak. Ada satu nama tertulis padanya, yang tidak diketahui oleh
sesiapapun selainDia. 13Diamemakai jubahberpercikandarahdannama-NyaFirman
Allah. 14 Segala tentera syurga, berpakaian kain khasah halus yang putih bersih,
menunggang kuda putih mengiringi-Nya. 15 Sekarang dari mulut-Nya keluar pedang
yang tajam untuk diparangkan kepada segala bangsa. Dia sendiri akan memerintah
mereka dengan tongkat besi. Dia sendiri menginjak irikan kemurkaan Allah Maha
Kuasa. 16Pada jubah dan paha-Nya tertulis nama:

‘RAJA SEGALA RAJA, JUNJUNGAN SEGALA JUNJUNGAN’.
17Kemudianakumelihatmalaikatberdiri dimatahari, berseru lantangkepadaburung-
burung yang terbang di udara, ‘Marilah berhimpun untuk makan malam Allah Yang
Maha Besar! 18 Kamu akan makan daging raja, panglima, orang berkuasa, kuda
dan penunggangnya, dan semua orang, baik hamba mahupun merdeka, baik kecil
mahupun besar.’

19 Aku melihat binatang itu, raja-raja dunia dan tentera mereka berhimpun untuk
memerangi Dia yang berkuda itu serta tentera-Nya. 20Kemudian binatang itu ditawan,
dan bersamanya nabi palsu yang mengadakan pelbagai alamat di hadapannya dan
dengan demikian memperdaya orang yang telah menerima tanda binatang itu serta
orang yang menyembah patungnya. Kedua-duanya dihumbankan hidup-hidup ke
dalam lautan api yang menyala dengan belerangnya. 21 Yang lain dibunuh dengan
pedang yang keluar daripada Dia yang berkuda. Burung-burung kenyang makan
dagingmereka.

20
Kerajaan seribu tahun

1 Kemudian aku melihat malaikat turun dari syurga, tangannya memegang kunci
jurang serta rantai yang besar. 2 Dia menangkap naga, ular purba itu, iaitu Iblis
atau Syaitan, lalu mengikatnya selama seribu tahun. 3 Dia menghumbankannya ke
dalam jurang itu, danmenutupnya serta memateraikannya, supaya ia tidak dapat lagi
memperdaya umat manusia hingga tamat tempoh seribu tahun. Selepas itu ia akan
dilepaskan seketika.

4 Aku melihat beberapa takhta, lantas orang duduk di atasnya dan diberi kuasa
sebagai hakim. Aku melihat roh-roh orang yang telah dipancung kepala kerana
memberikan kesaksian tentang Isa al-Masih dan firman Allah, yang tidakmenyembah
binatang itu atau patungnya, dan tidak menerima tandanya di dahi atau di tangan.
Mereka itu hidup dan memerintah bersama al-Masih selama seribu tahun. 5 Tetapi
orang mati yang lain tidak hidup semula hingga genap masa seribu tahun itu. Inilah
kebangkitan yang pertama. 6Diberkatilah dan sucilah mereka yang dapat menyertai
kebangkitan pertama. Kematian kedua tiada kuasa atasmereka. Mereka akanmenjadi
imamAllah dan al-Masih, dan akanmemerintah di sisi-Nya selama seribu tahun.
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Iblis ditewaskan
7 Setelah tamat tempoh seribu tahun itu, Iblis akan dibebaskan dari kurungan. 8Dia

akan keluar untukmenipu bangsa-bangsa di empat penjuru bumi, Gog danMagog, dan
mengumpulkan mereka untuk berperang. Bilangan mereka seperti pasir di tepi laut.
9Mereka naik ke seluruh bumi dan mengepung khemah orang salih serta kota yang
dikasihi itu. Lalu Allah menurunkan api dari syurga serta menghanguskan mereka.
10 Iblis yang telahmemperdayamereka itu terusdihumbankankedalam lautanapi dan
belerang, tempat binatang dan nabi palsu telah dicampakkan. Mereka akan diseksa
siangmalam selama-lamanya.

Orangmati dihakimi
11 Kemudian aku melihat sebuah takhta yang besar berwarna putih dan Dia yang

bersemayam di atasnya. Bumi dan langit lenyap menghilang dari hadirat-Nya dan
tiada lagi tempat bagi kedua-duanya. 12Akumelihat orangmati, kecil danbesar, berdiri
di hadapan Allah, dan kitab-kitab dibuka. Sebuah kitab lagi dibuka, iaitu Kitab Hidup.
Orangmati itudihakimimenurut perbuatanmereka, berdasarkan segala yang tersurat
di dalam kitab-kitab itu. 13Lautmenyerahkan orangmati yang di dalamnya; Maut dan
AlamMautmenyerahkan orangmati yang di dalamnya. Semuanya dihakimi, menurut
perbuatanmasing-masing. 14KemudianMaut dan AlamMaut dihumbankan ke dalam
lautan api. Inilah kematian kedua iaitu kematian di lautan api. 15Semuamanusia yang
tidak tertulis namanya di dalam Kitab Hidup dicampakkan ke dalam lautan api.

21
Langit baru dan bumi baru

1 Aku melihat langit baru dan bumi baru, kerana langit dan bumi yang lama telah
lenyap, dan laut pun tiada lagi. 2Kemudian aku, Yahya,melihat kota suci, Baitulmaqdis
Baru, diturunkan Allah dari syurga, seperti pengantin yang terhias untuk suaminya.
3Akumendengar suara lantang dari syurga berkata, ‘Lihatlah, tempat kediaman Allah
sekarang berserta manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan
menjadi umat-Nya, dan Allah Sendiri akan bersama mereka sebagai Allah Tuhan
mereka. 4 Allah akan menghapuskan setiap titik air mata mereka. Tiadalah lagi
kematian, kesedihan dan tangisan. Tiada lagi kesakitan, kerana segala yang lama telah
lenyap.

5 Kemudian Dia yang bersemayam di atas takhta berkata, ‘Lihatlah, Aku telah
mencipta segalanya baru.’ Dia berfirman kepadaku, ‘Tuliskanlah, kerana kata-kata ini
benar dan tepat.’

6 Firman-Nya lagi, ‘Segalanya telah selesai! Akulah Alif dan Ya, Yang Pertama dan
Yang Terakhir. Aku akan memberikan mata air hidup kepada sesiapa yang dahaga.
7 Sesiapa yang menang akan mewarisi segala-galanya. Aku Allah Tuhannya dan
dia anak-Ku. 8 Tetapi mereka yang pengecut, tidak beriman, durjana, pembunuh,
melakukan pencabulan, ahli sihir, penyembah berhala dan semua pendusta akan
dimasukkan ke dalam lautan yangmenyala dengan api dan belerang. Inilah kematian
kedua.

9 Kemudian salah satu daripada tujuh malaikat yang membawa tujuh mangkuk
berisi tujuh wabak datang kepadaku dan berkata, ‘Marilah, aku akan menunjukkan
kepadamu pengantin, isteri Anak Domba.’

Baitulmaqdis yang baru
10 Dia membawaku dalam Roh ke sebuah gunung yang besar dan tinggi, lalu me-

nunjukkan kepadaku kota yang agung, Baitulmaqdis Yang Suci, diturunkan Allah dari
syurga, 11dipenuhi kemuliaanAllah. Cahayanya seperti batu yangamat berharga, batu
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yaspis, jernih seperti hablur. 12Kota itu besar dan tinggi, dan berpintu dua belas, maka
pada kedua-dua belas pintu itu ada dua belas malaikat. Di pintu itu tersurat nama
kedua-dua belas suku Israel. 13Di timur ada tiga pintu, di utara tiga pintu, di selatan
tiga pintu, dan di barat tiga pintu. 14Tembok kota itu beralas dua belas, dan di atasnya
ada dua belas nama, iaitu nama dua belas rasul Anak Domba.

15 Malaikat yang bertutur denganku itu memegang batang pengukur emas, untuk
mengukur kota itu termasuk pintu dan temboknya. 16 Kota itu empat persegi, pan-
jangnya sama dengan lebarnya. Dia mengukur kota itu dengan batang pengukur,
seribu empat ratus batu; panjang, lebar dan tingginya sama. 17 Temboknya seratus
empat puluh empat hasta, menurut ukuranmanusia, juga ukuranmalaikat. 18Tembok
itu diperbuat daripada batu yaspis. Kota itu daripada emas tulen, seperti kaca yang
jernih. 19 Segala alas tembok kota itu dihiasi dengan pelbagai permata. Alas yang
pertama yaspis, yang kedua batu nilam, yang ketiga batu akik putih, yang keempat
zamrud, 20 yang kelima batu unam, yang keenam akik merah, yang ketujuh ratna
cempaka, yang kelapan firuz, yang kesembilan yakut kuning, yang kesepuluh akik
hijau, yang kesebelas nilam, dan yang kedua belas batu kecubung. 21Dua belas pintu
itu diperbuat daripada dua belas mutiara, iaitu setiap pintu itu sebutir mutiara yang
sangat besar. Jalan di kota itu diperbuat daripada emas tulen, seperti kaca yang bening.

22 Aku tidak melihat rumah ibadat di dalamnya, kerana Allah, Tuhan Yang Maha
Kuasa dan Anak Domba ialah rumah ibadatnya. 23Kota itu tidak memerlukan sinaran
matahari dan bulan, kerana kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu
pelitanya. 24Semuabangsaberjalandalamcahayanya, danraja-rajadibumimembawa
kemuliaan mereka ke dalamnya. 25 Pintu gerbangnya tidak pernah ditutup pada
siang hari kerana malam tiada lagi. 26 Kemuliaan dan kehormatan segala bangsa
akan dibawa ke dalamnya. 27 Tiada sekali-kali masuk ke dalamnya sesuatu yang najis
atau sesiapa yang melakukan perbuatan keji atau berdusta. Manusia yang masuk ke
dalamnya hanyalah yang tersurat namanya di dalam Kitab Hidup Anak Domba.

22
Sungai air hidup

1 Dia menunjukkan kepadaku sebatang sungai air hidup, jernih seperti hablur, men-
galir dari takhtaAllahdanAnakDomba 2di tengah-tengahkota itu. Di kiri kanansungai
itu terdapat pohon hidup, yang berbuah dua belas jenis setiap bulan; daun-daunnya
menyembuhkan umat manusia. 3 Segala yang terlaknat tiada lagi. Takhta Allah dan
Anak Domba ada di dalam kota itu, dan hamba-hamba-Nya berbuat ibadat kepada-
Nya. 4Merekamelihat wajah-Nya, dan nama-Nya tersurat pada dahi mereka. 5Malam
tiada lagi, dan cahaya pelita serta cahayamatahari tidak diperlukan lagi. Kerana Allah
Tuhan akanmenerangi mereka dan sekaliannya bertakhta selama-lamanya.

6 Katanya kepadaku, ‘Ini kata-kata yang dapat dipercayai dan benar. Allah, Tuhan
segala roh nabi-nabi, telah menyuruh malaikat-malaikat-Nya menunjukkan dengan
segera kepada hamba-hamba-Nya apa yang akan terjadi.’
7 ‘Ingatlah, Aku akan datang dengan segera. Diberkatilah orang yang memeliharakan
segala nubuat di dalam kitab ini.’
8 Aku, Yahya, telah mendengar dan melihat segala hal itu. Apabila aku mendengar
dan melihatnya, aku sujud hendak menyembah malaikat yang menunjukkannya
kepadaku. 9 Tetapi dia berkata kepadaku, ‘Jangan buat begitu! Aku ini sesama
hamba Allah sepertimu dan saudara-saudaramu, iaitu nabi-nabi dan sekalian yang
memeliharakan kata-kata di dalam kitab ini. Hanya Allah yang harus kamu sembah.’
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Berita yang terakhir
10 Katanya lagi kepadaku, ‘Janganlah kamu materaikan nubuat di dalam kitab ini,

kerana masanya sudah hampir tiba. 11 ‘Orang yang berbuat jahat, biarlah dia terus
berbuat jahat. Orang yang cemar, biarlah dia terus cemar. Orang yang benar, biarlah
dia terus benar. Orang yang suci, biarlah dia terus suci.’

12 ‘Ingatlah, aku akan datang dengan segera, dan ganjaran-Ku bersama-Ku, supaya
setiap orang mendapat balasan setimpal dengan perbuatannya. 13Akulah Alif dan Ya,
Yang Pertama dan Yang Terakhir.

14 ‘Diberkatilah sekalian yang menyucikan pakaiannya, kerana mereka akan dapat
menghampiri pohon hidup dan masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbangnya.
15Di luar terdapat anjing, ahli sihir, orang yang cabul, pembunuh, penyembah berhala,
dan semua yangmenyukai dusta serta menuturkannya.

16 ‘Aku, Isa, telah menyuruh malaikat-Ku memperlihatkan segala hal ini kepadamu
untuk semua jemaah. Akulah zuriat dan keturunan Daud, dan bintang fajar yang
bersinar.’

17 Roh dan pengantin perempuan itu berkata, ‘Marilah’. Orang yang mendengar
haruslah berkata, ‘Marilah.’ Orang yang dahaga haruslah datang. Sesiapa yang suka
bolehmengambil air hidup itu dengan percuma.

18 Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar nubuat di dalam kitab ini,
bahawa jika sesiapa menambahkan apa-apa kepadanya, Allah akan menambahkan
baginya segala wabak yang tersurat di dalam kitab ini. 19 Dan jika sesiapa meng-
gugurkan sepatah kata pun daripada nubuat ini, Allah akan menggugurkan baha-
giannya daripada pohon hidup dan kota suci seperti yang tersurat di dalam kitab
ini. 20 Yang bersaksi atas segala perkara ini berfirman, ‘Ya, Aku akan datang segera.’
Sesungguhnya, marilah Engkau, Ya Junjungan Isa. 21 Semoga kasih kurnia Junjungan
Isa menyertai sekalian orang salih. Amin.
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