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Surat Paulus yang pertama
kepada jemaat Korintus

1-2 Kepada yang kekasih Saudara-saudari saya
seiman jemaat Allah di Korintus— yaitu kepada
kalian yang dikuduskan karena bersatu dengan
Kristus Yesus: Kalian juga sudah dipanggil un-
tuk menjadi umat Allah, bersama dengan semua
orang di mana saja yang percaya kepada Kristus
Yesus— yaitu Tuhanmereka dan Tuhan kita.
Salam dari Paulus, yang dipanggil atas kehen-

dak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari
Sostenes— saudara kita seiman.

3Doa kami, Allah Bapa dan Penguasa kita Kris-
tus Yesus akan selalu baik hati kepada kalian
masing-masing dan menjagamu supaya kamu
hidup dengan tenang dalam perlindungan Bapa
dan Penguasa kita.

Paulus bersyukur kepada Allah
4 Saya selalu bersyukur kepada Allah karena

saya sudah menyaksikan betapa besar kebaikan
hati-Nya yang sudah diberikan kepada kalian
melalui Kristus Yesus. 5 Buktinya, kalian sudah
diperkaya dalam segala hal, baik dalam segala
perkataan maupun pengetahuan. Hal ini ter-
jadi karena kalian bersatu dengan Yesus. 6 Dan
hal itu membuktikan bahwa kesaksian yang saya
berikan tentang Kristus kepada kalian adalah
benar. 7 Dan akibatnya kalian mempunyai se-
mua kemampuan khusus yang diberikan oleh
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Roh Allah sementara kita menunggu kedatangan
Tuhan kita Kristus Yesus. 8Yesus juga akan selalu
menguatkan kalian supaya bisa bertahan sam-
pai pada akhirnya, sehingga kalian tidak bercela
pada hari kedatangan Tuhan kita Kristus Yesus.
9 Allah selalu bisa dipercaya. Dialah yang sudah
memanggil kalian untukmendapat bagian dalam
hidup bersama dengan Anak-Nya Kristus Yesus—
Tuhan kita.

Masalah dalam jemaat Korintus
10 Saudara-saudari, saya sungguh-sungguh

memohon dalam nama Tuhan kita Kristus Yesus
supaya kalian seia sekata, dan supaya tidak ada
perpecahan di antara kalian. Biarlah kalian
sungguh-sungguh bersatu, sehati dan sepikir.

11 Saudara-saudari, saya mendorong begitu
karena beberapa orang dari keluarga Kloe
sudah memberitahukan kepada saya bahwa
ada pertengkaran yang terjadi di antara kalian.
12 Maksud saya: Di antara kalian ada yang
berkata, “Saya pengikut Paulus,” sedangkan yang
lain berkata, “Saya pengikut Apolos.” Yang lain
berkata, “Saya pengikut Petrus,”* dan yang lain
lagi berkata, “Saya pengikut Kristus.” 13 Coba
pikir: Kristus tidak bisa dibagi-bagi! Dan bukan
Paulus yang sudah disalibkan untuk kalian!
Kalian juga tidak dibaptis dalam nama Paulus!
14Karena itu saya bersyukur kepada Allah bahwa
saya tidak membaptis kalian, kecuali Krispus
dan Gayus. 15 Saya bersyukur karena sekarang

* 1:12 Petrus Secara harfiah, “Kefas,” yaitu namanya dalam
bahasa Ibrani. Kedua nama Petrus berarti “batu besar.”
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tidak ada orang yang bisa berkata bahwa kalian
dibaptis dalam nama saya. 16 (Saya memang
sudah membaptis keluarga Stefanus, tetapi saya
tidak mengingat kalau saya membaptis orang
lain.) 17 Karena Kristus tidak memberikan tugas
kepada saya untuk membaptis orang, melainkan
untuk memberitakan Kabar Baik. Dan Dia
tidak mau saya memberitakan dengan memakai
kepandaian berbicara secara manusia duniawi,
supaya kuasa rohani yang berada dalam berita
tentang salib† Kristus tidak sia-sia.

Kuasa danHikmat Allah dalamKristus Yesus
18 Karena ajaran tentang salib Kristus meru-

pakan hal bodoh bagi orang-orang yang menuju
kebinasaan, tetapi bagi kita yang diselamatkan
ajaran itu merupakan kuasa Allah. 19 Hal ini
sesuai dengan Firman Allah di mana Dia berkata,
“Aku akan membinasakan hikmat orang-orang

bijak.
Aku akan mengacaukan pengertian orang-
orang pandai.”✡

20 Jadi sekarang— baik semua orang bijak,
orang yang berpendidikan tinggi, maupun ahli-
ahli berdebat di masa sekarang ini seharusnya
merasa malu. Allah sudah membuat hikmat
dunia menjadi kebodohan. 21Karena inilah yang
diinginkan oleh Allah dengan hikmat-Nya: Dunia
tidak akan mengenal Allah melalui hikmatnya
† 1:17 salib Paulus memakai perkataan ‘salib’ sebagai gambar
dari berita keselamatan, khususnya kematian Kristus menebus
manusia dari hukuman Allah atas dosa mereka masing-masing.
✡ 1:19 Yes. 29:14
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sendiri. Jadi, Allah berkenanmenggunakan pem-
beritaan Kabar Baik yang merupakan hal bodoh
untukmenyelamatkan orang-orang percaya.

22Karena orang Yahudi meminta keajaiban se-
bagai bukti, sedangkan orang yang bukan Yahudi
tidakmaupercayakalau suatuajaran tidak sesuai
dengan apa yangmereka anggap sebagai hikmat.
23 Tetapi kami mengabarkan berita tentang Kris-
tus yang sudah disalibkan. Berita itu merupakan
masalah besar bagi orang Yahudi. Dan orang
yang bukan Yahudi menganggap berita itu seba-
gai kebodohan. 24 Tetapi Kristus adalah kuasa
dan hikmat Allah bagi semua orang yang sudah
dipanggil Allah— baik bagi orang Yahudimaupun
bagi orang bukan Yahudi. 25Karena ajaran Allah
yang dianggap bodoh itu lebih berhikmat dari
hikmat manusia. Dan sifat-sifat Allah yang di-
anggap lemah adalah lebih kuat dari kekuatan
manusia.

26 Coba ingat, Saudara-saudari, kedudukan
kalian masing-masing waktu dipilih oleh Allah!
Tidak banyak dari antara kalian yang dianggap
orang bijak dalam pandangan manusia. Tidak
banyak dari antara kalian yang dianggap
orang besar atau kaya. 27 Tetapi Allah memilih
ajaran dan orang-orang percaya yang dianggap
bodoh oleh manusia di dunia ini, untuk
mempermalukan orang-orang yang dianggap
bijak. Dan Dia memilih para penginjil dan Kabar
Baik tentang Kristus yang dianggap lemah oleh
manusia di dunia ini, untuk mempermalukan
orang-orang kuat. 28 Bahkan kita dan keyakinan
kita dianggap tidak penting, dihina, dan sama
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sekali tidak ada arti oleh manusia di dunia ini.
Biarpun begitu, sebenarnya kita dan keyakinan
kita itu dipilih Allah untuk menghapus hal-
hal yang dianggap penting oleh orang-orang
yang berkedudukan tinggi dan yang dianggap
pintar! 29 Allah melakukan itu supaya tidak
ada orang yang bisa membanggakan diri di
hadapan-Nya. 30 Allah sendirilah yang sudah
mempersatukan kalian dengan Kristus Yesus.
Allah juga yang sudah menjadikan Kristus
sebagai sumber hikmat bagi kita. Dan Kristuslah
yang membuat kita benar di hadapan Allah, dan
Dia juga yang menyucikan serta membebaskan
kita dari dosa. 31 Oleh karena itu— seperti yang
tertulis dalam Firman Allah, “Orang yang mau
bangga, berbanggalah hanya tentang apa yang
TUHAN perbuat— bukanmembanggakan dirinya
sendiri!”✡

2
Berita tentang Yesus yang disalibkan

1 Demikian juga, Saudara-saudari, ketika saya
pertama kali menyampaikan berita keselamatan
di antara kalian— yaitu ajaran Allah yang dulu
dirahasiakan kepada manusia, saya tidak meng-
gunakan kata-kata yang indah-indah ataupun
hikmat duniawi untuk mengajar. 2 Karena
pada waktu itu saya sudah mengambil kepu-
tusan bahwa selama bersama dengan kalian,
saya akan melupakan semua ajaran lain kecuali
Kristus Yesus dan kematian-Nya di kayu salib.
3 Dan ketika saya datang, saya sedang lemah
✡ 1:31 Yer. 9:24; 2Kor. 10:17
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dan gemetar ketakutan. 4 Biarpun ajaran dan
kata-kata saya bukanlah kata-kata hikmat yang
bisa meyakinkan orang, tetapi ajaran saya sudah
diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus. 5 Dan hal
itu baik, karena dengan demikian kepercayaan
kalian atas dasar kuasa Allah saja— bukan atas
dasar hikmat manusia.

Hikmat Allah
6 Tetapi sebenarnya, waktu bersama orang-

orang yang dewasa secara rohani, kami menga-
jarkan hikmat. Tetapi hikmat kami tidak berasal
dari dunia ini, dan tidak berasal dari penguasa-
penguasa dunia yang akan segera dibinasakan.
7 Yang kami ajarkan adalah hikmat Allah yang
dulu tersembunyi bagi manusia sejak penciptaan
dunia. Tetapi sekarang hikmat itu sudah Allah
nyatakankepadakita, supayakita ikutmenikmati
kemuliaan-Nya. 8 Sebelumnya, para penguasa
dan raja-raja dunia ini tidakpernahmengerti hik-
mat itu. Kalau mereka mengerti, maka mereka
tidak akan menyalibkan Yesus— Tuhan kita yang
mulia. 9Tetapi hal itulah yang dimaksudkan ayat
Kitab Suci ini:
“Tidak adamanusia yang pernahmelihat,

mendengar, ataupunmembayangkan
apa yang sudah Allah siapkan bagi orang-
orang yangmengasihi Dia.”✡

10Tetapi sekarang Allah sudahmenunjukkan hal-
hal itu kepada kita melalui Roh-Nya! Karena Roh
Kudus itu mengetahui segala sesuatu— bahkan
rahasia Allah yang tersembunyi sekalipun.
11 Contohnya, tidak seorang pun tahu pikiran
✡ 2:9 Yes. 64:4
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orang lain, kecuali rohnya yang tinggal di dalam
dia. Demikian juga halnya dengan Allah: Tidak
ada yang tahu pikiran Allah, kecuali Roh Allah
sendiri. 12Dan sekarang kita tidak menerima roh
yang berasal dari dunia ini, tetapi kita sudah
menerima Roh Allah sendiri! Maka dengan
bantuan Roh-Nya kita diberikan kemampuan
untuk mengerti hal-hal yang Allah berikan
kepada kita karena kebaikan hati-Nya.

13 Jadi waktu kamimengajarkan hal-hal rohani
tersebut, kami tidak menyampaikannya dengan
menggunakan kata-kata yang diajarkan oleh hik-
mat manusia. Melainkan kami menggunakan
kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada
kami. Dengan demikian kata-kata hikmat dari
RohKudus dipakai untukmenjelaskan hal-hal ro-
hani. 14Tetapi seorang yang tidak hidup bersama
Roh Allah tidak bisa menerima ajaran yang be-
rasal dari Roh Allah itu. Karena orang seperti itu
akan berpikir bahwa ajaran itumerupakan suatu
kebodohan. Dia tidak mungkin mengerti, karena
ajaran dari Roh Allah hanya bisa dimengerti
dengan bantuan Roh Allah. 15 Oleh karena itu,
kita yang bersatu dengan Roh Allah bisa menilai
semua ajaran rohani yang dalam. Sedangkan
orang-orang yang belum menerima hikmat dari
Roh Allah tidak mampu menilai hal apa pun ten-
tang kita. Hal ini sesuai dengan Firman Allah
yang berkata,
16 “Manusia tidak mungkin mengetahui pikiran

TUHAN!
Siapa pun tidakmampumemberikannasihat
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kepada-Nya.”✡
Oleh karena itu hal yang sangat luar biasa bagi
kita adalah: Melalui Roh-Nya kita diberikan ke-
mampuan untuk berpikir seperti Kristus!

3
Hikmat Allah tidakmemimpin kepada perpeca-

han dalam jemaat
1 Dan Saudara-saudari, dulu saya tidak bisa

berbicarakepadakalian seperti berbicarakepada
orangyang sudahbersatudenganRohAllah. Saya
terpaksa berbicara kepada kalian sebagai orang
yang masih dikuasai oleh keinginan-keinginan
diri sendiri— yaitu seperti bayi rohani dalam
hal mengikut Kristus. 2 Ajaran yang saya sam-
paikan seperti susu— bukan seperti makanan
keras. Saya melakukan hal itu karena kalian
belum bisa menerima makanan orang dewasa.
Bahkan sekarang pun kalian belum siap untuk
makanmakananrohani yang seperti itu. 3Karena
kalian masih dikuasai oleh keinginan-keinginan
badani. Dengan keadaan kalian yang masih sal-
ing iri hati dan bertengkar, hal itu membuk-
tikan bahwa kalian belum lepas dari keinginan-
keinginan itu. Berarti kalian masih hidup sama
seperti orang duniawi. 4Hal ini terbukti karena
di antara kalian ada yang berkata, “Saya pengikut
Paulus,” dan yang lain berkata, “Saya pengikut
Apolos.” Ketika kalian berkata seperti itu, kalian
masih seperti orang duniawi.
✡ 2:16 Yes. 40:13
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5 Apakah Apolos orang penting? Tidak.
Apakah saya— Paulus, orang penting? Tidak.
Kami hanyalah pelayan Tuhan Yesus yang
menjalankan tugas dari-Nya dan yang menolong
kalian untuk percaya penuh kepada-Nya.
6 Jadi saya yang menanam bibit, Apolos yang
menyiramnya. Tetapi yang bisa membuat bibit
itu tumbuhhanyaAllah saja! 7Karena itu pelayan
yang menanam atau pun yang menyiram tidak
penting. Hanya Allah yang penting karena Dialah
yang membuat supaya bibit itu bisa tumbuh.
8 Jadi sebenarnya pelayan yang menanam dan
pelayan yang menyiram mempunyai tujuan
dan kedudukan yang sama. Dan setiap pelayan
akan mendapat upah sesuai dengan pekerjaan
pelayanannya. 9 Karena kami sama-sama
pelayan Allah, dan kalian seperti ladang milik
kepunyaan Allah.

Dan kalian juga merupakan Rumah Allah yang
baru. 10 Sesuai dengan kebaikan hati Allah yang
diberikan kepada saya, saya ditugaskan untuk
meletakkan fondasi Rumah Allah itu— yaitu saya
yang mengajarkan kalian tentang Kristus Yesus.
Jadi saya ditugaskan seperti seorang ahli bangu-
nan. Tetapi sekarang orang-orang lain sedang
membangun di atas fondasi yang sudah saya
kerjakan itu. Karena itu, hendaklah tiap-tiap
orang berhati-hati tentang bagaimana caranya
dia membangun di atas fondasi itu. 11 Jangan
sampai ada orang yangmembangun di atas dasar
yang lain! Fondasi yang satu-satunya hanya Kris-
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tus Yesus! 12-13 Pada Hari Pengadilan,* Allah
akan menguji mutu pekerjaan setiap orang yang
membangun di atas dasar itu. Saat itu akan terli-
hat kalau bahan yang dipakai untukmembangun
tahan uji atau tidak. Akan kelihatan kalau orang
membangun ruangan dengan bahan yang tahan
uji, seperti emas, perak, atau batu permata. Dan
juga akan tampak kalau orangmembangun ruan-
gan dengan bahan yang bersifat sementara saja,
seperti kayu, rumput, atau jerami. Karena pada
Hari Pengadilan pekerjaan setiap orang akan di-
uji dengan api. 14 Kalau ruangan yang dibangun
itu masih tetap berdiri sesudah diuji, orang yang
membangun itu akan menerima upah. 15 Kalau
ruangannya itu terbakar, dia akan mengalami
kerugian. Biarpunbegitu, dia akan diselamatkan,
tetapi dia akan seperti orang yang melarikan diri
waktu rumahnya terbakar.

16 Jadi kalian harusmengerti bahwa kita semua
merupakan Rumah Allah dan Roh Allah hidup
di dalam kita. 17 Kalau ada orang yang meng-
hancurkan Rumah Allah, maka Allah juga akan
menghancurkandia. KarenaRumahAllahadalah
suci, dan secara rohani kita umat Allah adalah
Rumah-Nya.

18 Janganlah kalian masing-masing menipu
dirimu sendiri. Siapa di antara kamu yang
merasa bahwa dia bijak menurut ukuran dunia
ini, biarlah dia menjadi bodoh menurut ukuran
dunia ini supaya dia benar-benar bijak menurut
ukuran TUHAN. 19 Karena hikmat dunia ini
* 3:12-13 Hari Pengadilan Secara harfiah, “hari itu.”
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merupakan kebodohan bagi Allah. Seperti yang
tertulis dalam Kitab Suci, “Allah menggunakan
kecerdikan orang berhikmat seperti jerat untuk
menangkapnya.”✡ 20 Dan juga tertulis, “TUHAN
tahu bahwa pikiran orang-orang yang berhikmat
adalah sia-sia.”✡ 21 Oleh karena itu, jangan lagi
membanggakan diri sebagai pengikut saya,
Apolos, atau guru lain. Karena bagi kita yang
bersatu dengan Kristus, semuanya menjadi
milik kita: 22 Paulus, Apolos, Petrus,† dunia ini,
kehidupan ataupun kematian, baik hal-hal yang
sekarang maupun hal-hal yang akan datang—
semuanya milik kita. 23Hal itu benar karena kita
adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik
Allah.

4
Hubungan para rasul Kristus dengan jemaat

1 Dengan demikian kalian seharusnya men-
ganggap kami sebagai pelayan Kristus, karena
Allah sudah mempercayakan kepada kami tugas
untuk menyatakan rencana-Nya yang dulu dira-
hasiakan kepadamanusia. 2Dan seorang pelayan
perlumenunjukkan bahwadia sungguh-sungguh
bisa dipercayai. 3 Tetapi bagi saya, tidak menjadi
soal kalau saya dinilai oleh kalian, atau badan
pengadilan manusia. Bahkan saya tidak meni-
lai diri saya sendiri. 4 Dalam hati, saya tidak
merasa bersalah. Tetapi itu tidak membuktikan
bahwa saya benar. Biarlah TUHAN yang menilai
✡ 3:19 Ayb. 5:13 ✡ 3:20 Mzm. 94:11 † 3:22 Petrus Secara
harfiah, Paulus menulis namanya dalam bahasa Ibrani— yaitu
“Kefas.”
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pelayanan saya. 5 Jadi saya menasihatkan su-
paya jangan menilai para pelayan Tuhan Yesus
sebelum Dia sendiri datang. Dialah yang akan
menyatakan segala hal yang dirahasiakan dalam
kegelapan, termasuk alasan dan pikiran manu-
sia. Kemudian Allah akan memberikan pujian
kepada semua pelayan-Nya yang layak meneri-
manya.

6 Dalam ajaran tadi, Saudara-saudari, saya su-
dahmemakaiApolosdandiri saya sendiri sebagai
contoh untuk kalian. Saya melakukan itu supaya
kalian bisa belajar prinsip ini, “Taatlah hanya
kepada yang tertulis dalam Kitab Suci.” Jadi,
saya berharap jangan ada lagi di antara kalian
yang menganggap bahwa pelayan Tuhan yang
satu lebih baik dari pada yang lain. 7Kalaumasih
mau bertengkar, alasan apa yang kamu pakai
untuk merasa dirimu lebih baik dari saudara-
saudari seiman yang lain? Pikirkanlah ini: Se-
mua kemampuan yang kamu miliki hanyalah
pemberian TUHAN saja. Jadi, kalau pemberian
itu hanya karena kebaikan hati Allah, janganlah
kamu menyombongkan diri— seolah-olah kamu
mendapatkan itu karena kekuatanmu sendiri!

8 Tetapi ternyata kalian jemaat di Korintus su-
dah menganggap diri kalian mempunyai semua
yang kalian butuhkan! Kalian sudah kaya. Kalian
sudahmenjadi seperti raja. Anggapan itumuncul
sesudah kami tidak lagi bertugas di antara kalian.
Wah, bagus benar kalau kalian menjadi raja!
Dengan begitu, kami sebagai rasul yang meng-
injili kalian juga bisa dianggap menjadi orang
besar! 9 Tetapi sebenarnya menurut saya, Al-
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lah sudah memberikan tempat yang paling ter-
akhir kepada kami rasul-rasul Kristus. Kami
diperlakukan seperti tawanan perang yang di-
jatuhi hukuman mati. Lalu kami menjadi ton-
tonan umum— baik di hadapan semua manusia
di dunia ini maupun di hadapan para malaikat.
10 Gara-gara kami melayani Kristus, kami diang-
gap orang bodoh, tetapi kalian masih dianggap
orang berhikmat. Kami pelayan Kristus selalu
dianggap lemah, tetapi kalian merasa diri kalian
kuat. Di mana-mana kami dihina, tetapi kalian
dihormati. 11 Bahkan sampai saat ini, kami ser-
ing tidakmendapatmakanan danminuman yang
cukup, dan juga tidak mempunyai pakaian yang
cukup. Kami sering dipukuli dan tidak mem-
punyai tempat tinggal. 12 Kami terpaksa bekerja
keras dengan tangan kami sendiri. Dan kami
sering dihina, tetapi kamimembalasmereka den-
gan memberkati saja. Dan ketika kami diani-
aya, kami menerima itu dengan sabar. 13Waktu
kami difitnah, kami membalas dengan lemah-
lembut saja. Sampai saat ini kami masih diper-
lakukan seperti sampah dunia— sama seperti ko-
toran yang dibuang.

14 Saya menulis hal-hal ini bukan untuk
mempermalukan kalian, tetapi untuk menegur
kalian sebagai anak-anak saya yang saya kasihi!
15 Karena biarpun kalian boleh mempunyai
ribuan guru yang bisa mengajar kalian tentang
Kristus, tetapi kalian tidak mempunyai banyak
bapak. Hanya sayalah yang menjadi bapak
rohani kalian, karena saya yang memberitakan
Kabar Baik tentang Kristus Yesus kepada kalian.
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16Oleh karena itu, saya mendorong kalian untuk
ikut teladan saya. 17Karena itulah sayamengutus
Timotius kepada kalian. Karena kami sama-
sama bersatu dengan Tuhan Yesus, maka dia
sudah menjadi seperti anak yang saya kasihi—
yang sangat setia melayani TUHAN. Dia akan
mengingatkan kalian tentang cara hidup saya,
dan tentang cara hidup yang sesuai bagi kita
yang bersatu dengan Kristus Yesus— seperti yang
saya ajarkan kepada setiap jemaat.

18 Ternyata ada orang-orang di antara kalian
yang sudah menjadi sombong dan menganggap
diri sebagai pemimpin. Tentu hal itu terjadi
karenamereka pikir bahwa saya tidak akanmen-
gunjungi kalian lagi. 19 Tetapi kalau TUHAN
menghendaki, saya akan segera datang kepada
kalian. Dan saat itu kita akan lihat siapa yang
memimpin dengan kuasa dari Tuhan, dan siapa
saja yangmenyombongkan diri. 20Karena peker-
jaan kerajaan Allah bukanlah soal perkataan
manusia saja, tetapi soal kuasa yang diberikan
oleh Allah! 21 Jadi sekarang tinggal kalian pilih
saja: Apakah kalianmau supaya saya datang den-
gan cambuk untuk mengatur kalian? Atau kalau
kalian sudah taat, saya bisa datang dengan sikap
yang penuh kasih dan kelembutan.

5
Masalah tingkah laku dalam jemaat

1Saya sangat prihatinmendengar berita bahwa
ada dosa percabulan yang sangat memalukan di
antara kalian, dan jenis percabulan yang seperti
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itu jarang terjadi sekali pun di antara bangsa-
bangsa yang tidak mengenal TUHAN! Karena
saya dengar ada seorang laki-laki yang mengam-
bil istri ayahnya. 2Karena itu, kalian tidak pantas
menjadi sombong danbangga sebagai umatAllah
yang hebat! Lebih baik kalian menangis! Lalu
dia yang melakukan dosa itu harus dikeluarkan
dari antara kalian. 3Biarpun secara jasmani saya
tidak bersama kalian, tetapi saya merasa seperti
roh saya ada bersama kalian. Dan saya sudah
menghakimi orang yang sudah berbuat dosa itu,
seperti saya ada bersama kalian. 4 Jadi waktu
kalian sudah berkumpul dalam nama Penguasa
kita Yesus, dan roh saya dengan kuasa Penguasa
kita Yesus sudah bersama kalian, 5 serahkanlah
orang itu kepada iblis. Hendaklah itu dibuat
supaya— melalui hukuman yang diberikan oleh
iblis, keinginan-keinginan badaninya bisa dihan-
curkan supaya rohnya bisa diselamatkan pada
hari kedatangan Tuhan Yesus.

6Memang sekarang tidak pantas untuk kalian
membanggakan diri sebagai umat Allah yang
baik. Ingatlah peribahasa ini, “Sedikit saja ragi
akan membuat seluruh adonan mengembang.”
7 Seperti yang selalu dilakukan sebelum orang
Yahudi merayakan Paskah, buanglah semua ragi
yang lama— yaitu dosa, sehingga kalian menjadi
seperti adonan yang baru. Karena sesungguhnya
kita bagaikan roti yang tidak beragi. Kurban
domba Paskah kita adalah Kristus— yang sudah
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dikurbankan untuk menyucikan kita.* 8 Oleh
karena itu, marilah kita hidup seperti orang-
orang yang merayakan Paskah. Tidak cocok bagi
kita untuk makan roti yang dibuat dengan ragi
yang lama. (Berarti kita tidakboleh terlibatdalam
dosa dan kejahatan yang lama, seperti yang kita
lakukan sebelum mengenal Kristus.) Kita seperti
orang-orang yang ikut merayakan Paskah den-
gan makan roti yang tidak beragi— yang melam-
bangkan kita hidup murni dan sesuai dengan
ajaran benar.

9 Saya pernah menulis surat kepada kalian
dengan perintah supaya kalian tidak bergaul
dengan orang yang melakukan percabulan.
10 Sekarang saya perlu menjelaskan bahwa
yang saya maksudkan bukanlah supaya kita
tidak bergaul dengan semua orang duniawi
yang melakukan percabulan, atau orang
yang berbuat dosa lain— seperti orang yang
serakah, orang yang menipu orang lain untuk
mendapatkan uang, atau penyembah berhala.
Supaya terhindar dari orang-orang seperti itu,
kita perlu keluar dari dunia ini! 11Tetapi maksud
saya hindarilah orang yang menyebut dirinya
saudara seiman, sedangkandiamasihmelakukan
percabulan ataupun berbuat dosa lain— yaitu
serakah, menyembah berhala, atau orang yang
menghina orang lain, pemabuk, atau orang
yang suka menipu untuk mendapatkan uang.
Jangan pernah berhubungan dengan orang-
* 5:7 domba Paskah Kristus Domba Paskah Kristus adalah
kurban untuk umat-Nya, seperti domba yang disembelih untuk
Paskah Yahudi.
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orang seperti itu yang pura-pura berbuat baik—
bahkanmakan bersama juga jangan!

12-13 Bukan urusan kita untuk menghakimi
orang-orangyangbukan saudara seiman. Ituuru-
san Allah. Tetapi kalian harus mengatur dan siap
menghakimi orang-orang yang sudah menjadi
anggota jemaat. Seperti tertulis dalam Firman
TUHAN, “Usirlahorang jahatdari antarakalian!”✡

6
Mengatasi masalah di antara sesama saudara

seiman
1 Saya sangat tidak setuju kalau terjadi perkara

di antara kalian, dan ada yang berani mem-
bawa perkara itu kepada hakim yang tidak per-
caya kepada Allah! Kenapa kamu tidak meminta
salah satu saudara seiman untuk menyelesaikan
perkara-perkara yang terjadi di antara kalian?
Hal itu akan lebih baik karena saudara seiman
itu sudah disucikan oleh Kristus, sedangkan
hakim-hakim dari luar jemaat belum. 2 Apakah
kamu tidak tahu bahwa umat Allah-lah yang
akan menghakimi dunia ini? Jadi, kalau kamu
yang akan menghakimi dunia ini, tentu kamu
juga bisa menyelesaikan perkara-perkara yang
kecil. 3 Bahkan kita akan mengadili malaikat-
malaikat! Kalau begitu tentulah kita bisa menye-
lesaikan perkara-perkara biasa dalam hidup ini.
4 Jadi, kalau kamumempunyai perkara seperti itu
yang harus diadili, kenapa kamu membawa hal
itu kepada hakim yang tidak termasuk saudara
seiman? Itu kebodohan! 5 Seharusnya kamu
✡ 5:12-13 Ul. 22:21, 24
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merasa malu! Apakah tidak ada satu orang pun
di antara kamu yang cukup berhikmat untuk
mengadili perkara-perkara yang terjadi di antara
saudara-saudari seiman?! 6 Tetapi sekarang, ada
saudara seiman yang membawa saudara seiman
yang lain ke pengadilan— bahkan pengadilan itu
dilaksanakan di hadapan orang-orang yang tidak
percaya kepada Kristus!

7 Dengan adanya perkara di antara kalian su-
dah jelas bahwakalian sudahbersalah. Dari pada
mempertahankanperkara lebih baik kamumem-
biarkan saudara seiman melakukan kesalahan
terhadap kamu atau merugikan kamu. 8 Tetapi
malah kamu sendiri terlibat dalamhal yang tidak
adil dan merugikan orang— bahkan saudara-
saudari seiman!

9-10 Janganlah lupa bahwa orang-orang yang
jahat tidak akan menjadi warga kerajaan Allah!
Janganlah tertipu! Yang tidak akan masuk ke
dalam kerajaan Allah adalah
orang-orang yang melakukan percabulan,

penyembah berhala,
orang yang berbuat zina, yang melakukan segala

macam perbuatan homoseks,
orang rakus, pencuri,
pemabuk, pemfitnah, dan penipu.
11 Dan memang di antara kalian ada yang dulu
hidup seperti itu! Tetapi sekarang kalian sudah
dibersihkan, disucikan, dan dibenarkan di hada-
panAllah karenabersatudenganTuhankitaKris-
tus Yesus dan dengan Roh dari Allah kita.

Pakailah tubuhmu untuk kemuliaan Allah✡
✡ 6:11 Kej. 2:24
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12 Nah, tentu akan ada yang berkata, “Kita
pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja
dan makan apa saja!” Tetapi saya menjawab
bahwa tidak semua hal berguna. Dan saya tidak
mau membiarkan hal apa pun dalam hidup
saya menjadi alat iblis untuk menguasai saya.
13 Contohnya, ada yang berkata, “Makanan
diberikan oleh Allah untuk mengisi perut, dan
perut diciptakan untuk menikmati makanan.”
Saya menjawab bahwa kedua hal itu tidak
akan ada di surga nanti, melainkan akan
dihancurkan oleh Allah. Karena itu pahamilah
bahwa tubuh kita diciptakan Allah bukan untuk
melakukan percabulan, tetapi diciptakan untuk
memuliakan TUHAN. Dan TUHAN juga peduli
atas apa yang kita lakukan terhadap tubuh
kita. 14Dan Allah yang menunjukkan kuasa-Nya
waktu menghidupkan tubuh Tuhan Yesus dari
kematian, Dia juga akan menghidupkan kita dari
kematian. Karena itu hati-hatilah menggunakan
tubuh kita!

15 Janganlah kalian lupa bahwa tubuh
kita masing-masing merupakan bagian dari
tubuh Kristus. Karena itu, apakah pantas
seorang pengikut Kristus mengambil anggota
tubuh Kristus— yaitu tubuhnya sendiri, dan
mempersatukannya dengan tubuh pelacur?
Tentu tidak! 16 Karena Firman TUHAN
berkata, “Dalam pernikahan seorang laki-laki
dipersatukan dengan seorang calon istrinya—
sehingga mereka berdua menjadi satu.”✡ Jadi
kamu harus tahu bahwa siapa yang bersetubuh
✡ 6:16 Kej. 2:24
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dengan pelacur, berarti dia menjadi satu tubuh
dengan pelacur itu. 17 Sebaliknya, orang yang
menyerahkan dirinya kepada Penguasa kita
Yesus sudah bersatu dengan Dia di dalam roh.

18 Jadi jangan pernah melakukan percabulan.
Semua dosa yang lain tidak langsung melekat
kepada tubuh orang yang melakukan dosa itu.
Tetapi orang yang melakukan dosa percabulan,
berdosa terhadap tubuhnya sendiri. 19 Jangan
lupa bahwa tubuh kita masing-masing seperti
Ruang Mahakudus untuk Roh Allah!— yaitu Roh-
Nya yang sudah kita terima dari Allah dan yang
tinggal di dalam diri kita masing-masing. Artinya
tubuh kita ini bukan milik kita sendiri lagi.
20 Karena kita sudah ditebus dengan harga yang
sangat mahal— yaitu darah Kristus. Oleh karena
itu,marilah kitamemuliakanAllah dengan tubuh
kita.

7
Tentang pernikahan

1Sekarang saya akanmembicarakanmengenai
hal-hal yang sudah kalian tulis kepada saya: Ya,
saya setuju bahwa bisa “berkenan kepada Allah
kalau seorang laki-laki tidakmempunyai istri dan
tidak berhubungan seks dengan perempuan.”*
2Tetapi karena bahaya percabulan, sebaiknya se-
tiap laki-laki mempunyai istri sendiri. Demikian

* 7:1 mempunyai istri … dengan perempuan Secara harfiah,
“sentuh perempuan.” Paulus mengutip dari surat dari jemaat
Korintus.
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juga dengan setiap perempuan sebaiknya mem-
punyai suami sendiri.† 3 Dan suami harus
memenuhi kebutuhan seks istrinya. Demikian
juga istri terhadap suaminya. 4Karena istri tidak
mempunyai kuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi
suaminyalahyangberkuasaatas tubuhnya. Sama
halnya dengan suami. Dia tidak mempunyai
kuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinyalah
yang berkuasa. 5 Jangan menolak untuk sal-
ing memberikan tubuhmu, kecuali untuk semen-
tara waktu atas kesepakatan bersama. Maksud-
nya supaya kamu mempunyai waktu khusus un-
tuk sungguh-sungguh berdoa, kemudian bersatu
lagi. Hal itu perlu supaya iblis tidak mencobai
kamu bila kamu tidak bisa menahan hawa naf-
sumu. 6 Saya mengatakan hal itu untuk memberi
izin kepadamu, supaya kamu bisa mempunyai
waktu khusus seperti itu untuk sementarawaktu.
Itu bukanlah perintah. 7 Sebenarnya saya in-
gin supaya setiap orang seperti saya, tetapi saya
menyadari bahwa setiap pengikut Kristusmener-
ima berkatnya‡ sendiri lewat kebaikan hati Allah.
Ada orang yangmenerimaberkat seperti sayaun-
tuk hidup tanpa istri, tetapi yang lain menerima
berkat untukmempunyai istri.

8 Tetapi untuk orang yang belum mempunyai
suami atau istri, dan juga para janda dan duda,
saya anjurkan: Lebih baik kamu hidup tidak
terikat dengan istri atau suami— seperti saya juga.
† 7:2 mempunyai istri sendiri…mempunyai suami sendiri adalah
ungkapan halus yang berarti hubungan seks suami-istri. ‡ 7:7
berkat Kata yang sama dalam bahasa Yunani juga diterjemahkan
‘karunia’ dan ‘kemampuan’.
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9 Tetapi kalau kamu tidak bisa menguasai diri,
lebih baik kamu mempunyai suami atau istri.
Karena lebih baik menikah daripada terbakar
oleh keinginan nafsu seks.

10Dan sekarang sayamemberi perintah kepada
orang yang sudah menikah: Perintah ini bukan
berasal dari saya sendiri, tetapi dari Tuhan Yesus.
Seorang istri tidak boleh memutuskan hubun-
gan dengan suaminya. 11 Tetapi kalau seo-
rang istri terlanjur berpisah dari suaminya, dia
harus tetap hidup seorang diri tanpamempunyai
suami lagi. Atau dia bisa berdamai kembali den-
gan suaminya. Juga seorang suami tidak boleh
menceraikan istrinya.

12Dan sekarang sayamaumemberi nasihat lagi
kepada kalian dalam situasi lain. Nasihat ini
dari saya sendiri— bukan dari Tuhan: Kalau ada
seorang saudara seiman yang mempunyai istri
yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi
kalau istrinya itu masih bersedia hidup dengan
dia, maka suami itu tidak boleh menceraikan
dia. 13 Dan sebaliknya, kalau seorang perem-
puan mempunyai suami yang belum percaya
kepada Tuhan dan suaminya itu masih berse-
dia hidup dengan dia, maka istrinya tidak boleh
menceraikan suaminya. 14 Karena suami yang
belum percaya sudah disahkan§ di mata Allah
karena bersatu dengan istrinya yang sudah per-
caya kepada Yesus. Dan istri yang belum percaya
sudah disahkan karena bersatu dengan suami
yang sudah percaya. Kalau tidak begitu, anak-

§ 7:14 disahkan Secara harfiah, “disucikan.”
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anakmerekadianggapolehTUHANsebagai anak-
anak yang haram. Tetapi sekarangmereka sudah
diterima oleh TUHAN.

15Tetapi kalau suami atau istri yang belumper-
caya kepada Kristus memutuskan untuk bercerai
dari saudara atau saudari yang adalah pengikut
Kristus, biarkan dia bercerai. Kalau hal itu ter-
jadi, saudara atau saudari seiman tidak terikat
lagi. Karena kehendak Allah bagi kita adalah
supaya hidup dengan tenang dan damai dengan
semua orang. 16 Inilah alasan dari nasihat saya
itu: Kita selalu berharap bahwa suamimu atau
istrimuyang tidakpercaya itunanti akanmenjadi
percaya karena teladanmu, dan akhirnya disela-
matkan.

Hiduplah tenang di mata Allah dalam keadaan
seperti waktu kamu dipanggil oleh Allah

17 Saya menasihatkan setiap kita untuk hidup
sesuai dengan peraturan ini: Teruslah hidup
dalam keadaan yang sama seperti waktu Al-
lah memanggil kamu untuk menjadi pengikut
Kristus— yaitu keadaan hidup yang Allah sudah
berikan kepadamu padawaktu itu. Inilah prinsip
yang saya ajarkan di semua jemaat. 18Misalnya,
kalau kamu adalah laki-laki yang sudah disunat
pada waktu Allah memanggil kamu untuk men-
jadi pengikut Kristus, kamu tidak perlumenutupi
tanda sunatmu itu. Dan kalau kamu adalah laki-
laki belum disunat pada waktu kamu mengikut
Kristus, kamu tidak perlu disunat. 19 Bersunat
atau tidak bersunat, itu tidak penting. Yang pent-
ing adalah taat kepada perintah-perintah Allah.
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20 Setiap orang hendaklah terus hidup seperti
keadaan pada waktu Allah memanggilnya un-
tuk menjadi pengikut Kristus. 21 Sebagai con-
toh, kalau kamu sudah dijual untuk bekerja se-
bagai budak waktu Allah memanggilmu untuk
mengikut Kristus, itu tidak masalah. Tetapi,
kalau kamu mendapat kesempatan untuk bebas
dari perbudakan, gunakanlah kesempatan itu.
22Seorangbudak yang tidakbebas secara jasmani
pada waktu TUHAN memanggilnya sudah men-
jadi seperti bebas karena bersatu dengan Kristus.
Demikian juga, kalau kamu adalah orang yang
bebas dari perbudakan pada waktu TUHAN me-
manggil kamu, sebenarnya kamu adalah budak
Kristus. 23Kita semua sudah dibeli dengan harga
yang sangat mahal! Jadi, janganlah kita menjadi
hamba manusia! 24 Jadi, peraturannya, Saudara-
saudari, biarlah kita masing-masing hidup ten-
ang di mata Allah dalam keadaan sama seperti
pada waktu Dia memanggil kita untuk menjadi
pengikut Kristus.

Pertanyaan tentang pernikahan
25 Dan sekarang saya menulis tentang para

perempuan muda yang belum menikah.* Saya
tidak mendapat perintah dari Tuhan Yesus ten-
tang hal ini, tetapi saya menyampaikan pen-
dapat saya. Namun karena Tuhan sudah me-
nunjukkan belas kasihan-Nya yang begitu besar
kepada saya, maka saya merasa nasihat ini bisa
dipercaya. 26 Karena kita sedang hidup dalam

* 7:25 belummenikah Secara harfiah, “perawan.”
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masa yang sukar, jadi saya pikir lebih baik se-
tiap kalian terus hidup tenang dalam keadaanmu
yang sekarang. 27 Contohnya, kalau kamu mem-
punyai istri, janganlah berusaha menceraikan
dia. Dan kalau kamu tidak terikat dengan istri,
janganlah berusaha mencari istri. 28Tetapi kalau
kamumemutuskanuntukmenikah, hal itu bukan
dosa. Jadi kalau seorang perempuan muda
menikah, itu bukan dosa. Pahamilah bahwa
orang yang sudah menikah akan mendapat lebih
banyak masalah dalam hidupnya. Jadi maksud
nasihat saya itu supaya terhindar dari masalah
yang seperti itu.

29 Akan tetapi Saudara-saudari, maksud saya
begini: Kita tidak mempunyai banyak waktu
lagi! Jadi mulai sekarang, kalau kamu mempun-
yai istri, seharusnya kamu menggunakan wak-
tumu untuk melayani TUHAN seolah-olah kamu
tidak mempunyai istri. 30 Begitu juga kalau
kamu bersedih hati, hiduplah seolah-olah tidak
bersedih hati. Dan kalau kamu berbahagia, hidu-
plah seolah-olah tidak berbahagia. Dan kalau
kamu membeli harta dunia, hiduplah seolah-
olah tidak mempunyai apa-apa. 31 Juga kalau
kamu menggunakan barang-barang dari dunia
ini, hiduplah seolah-olah barang-barang itu tidak
berarti bagimu. Karena dunia ini akan segera
hilang lenyap!

32 Nasihat saya adalah supaya kamu tidak ku-
atir tentang hidup ini. Kalau kamu adalah se-
orang laki-laki yang tidak menikah, kamu akan
bebas memberi dirimu sepenuhnya untuk peker-
jaan TUHAN. Jadi kamu hanya berusaha untuk
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menyenangkan hati TUHAN. 33 Sedangkan kalau
kamu sudah menikah, kamu akan sibuk den-
gan hal-hal duniawi— yaitu kamu perlu berusaha
untuk menyenangkan hati istrimu. 34 Jadi per-
hatianmu terbagi antara menyenangkan istrimu
dan menyenangkan TUHAN. Begitu juga, kalau
kamu adalah seorang perempuan yang tidak
mempunyai suami, kamu boleh memberi dirimu
sepenuhnya untuk pekerjaan TUHAN. Jadi kamu
hanya berusaha untuk menyenangkan TUHAN—
baik dengan tubuh maupun rohmu. Sedangkan
kalau kamu sudah menikah, kamu akan sibuk
dengan hal-hal dunia ini, karena kamu berusaha
untuk menyenangkan hati suamimu. 35 Saya
memberikan nasihat itu hanya untuk meno-
long kalian— bukan untuk membatasi kalian.
Saya mau supaya kalian melakukan yang pan-
tas, supaya kalian bisa melayani TUHAN sebaik
mungkin dan tanpa kuatir tentang hal-hal duni-
awi.

36 Tetapi kalau kamu adalah seorang laki-
laki yang berpikir bahwa tidak melakukan hal
yang terbaik terhadap tunanganmu kalau tunan-
ganmu itu semakin tua, dan kamu sendiri sudah
merasa cocok untuk menikah, maka hendaklah
kamu melakukannya. Kalau kalian menikah,
kalian tidak berdosa. 37 Tetapi kalau kamu su-
dah memutuskan dalam hatimu bahwa kamu
tidak perlu menikah, dan kamu juga merasa
mampu menguasai diri, kamu bebas untuk tetap
hidup tanpa menikah. Kalau kamu benar-benar
yakin dalamhatimu seperti itu, kamumelakukan
yang baik— yaitu dengan tidak menikahi tunan-
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ganmu. 38 Jadi, orang yang menikahi tunangan-
nya, melakukan yang baik. Dan orang yang bisa
melayani TUHAN tanpa menikah, melakukan
yang lebih baik lagi.

39 Perlu diingat bahwa seorang perempuan
terikat kepada suaminya selama suaminya itu
hidup. Tetapi kalau suaminyameninggal, perem-
puan itu bebas untuk menikah dengan laki-laki
yangdisukainya. Tetapi dia hanyabolehmenikah
dengan laki-laki yang percaya penuh kepada
Tuhan Yesus. 40 Tetapi pendapat saya adalah
bahwa janda itu akan lebih bahagia kalau dia
tidak menikah lagi. Dan saya merasa bahwa saya
dipimpin oleh Roh Allah dalam nasihat ini.

8
Pelajaran tentang daging yang dipersem-

bahkan kepada berhala
1 Sekarang saya menulis tentang sisa daging

binatang yang dikurbankankepadaberhala. Ten-
tang hal itu sering orang-orang Kristen merasa
bahwa kita semua mempunyai pengetahuan.
Tetapi perlu kita ingat bahwa pengetahuan ser-
ing membuat kita sombong. Sedangkan kasih
lebih penting dari pada pengetahuan, karena
kasih menolong saudara-saudari seiman kita un-
tuk bertumbuh. 2 Kalau ada orang di antara
kalian yang berpikir bahwa dia sudah cukup
banyak pengetahuan, sebenarnya dia tidak tahu
apa-apa! 3 Sedangkan orang yang mengasihi Al-
lah, dialah yang berkenan di mata Allah.



1 Korintus 8:4 xxviii 1 Korintus 8:10

4 Jadi, tentang penjualan sisa daging dari bi-
natang yang dikurbankan kepada berhala: Kita
tahu bahwa berhala menggambarkan sesuatu
yang sebenarnya tidak ada dan tidak berkuasa.
Karena tidak ada allah lain selain Allah yang Esa.
5 Karena biarpun orang-orang lain menganggap
bahwaadabanyakallahataubanyak tuhan—baik
yang ada di surga maupun yang ada di bumi,
6 tetapi bagi kita hanya ada satu Allah— yaitu
yang kita sebut Bapa. Segala sesuatu berasal dari
Dia, dan kita hidup untuk Dia. Dan Penguasa
kita juga hanya satu— yaitu Kristus Yesus. Segala
sesuatu dijadikandenganperantaraanYesus, dan
kita hidup karena Dia.

7 Tetapi, tidak semua pengikut Kristus mem-
punyai pengetahuan akan hal itu. Ada saudara-
saudari seiman yang dulu penyembah berhala.
Jadi kalaumerekamakan sisa daging dari kurban
itu, mereka masih merasa seperti sedang terlibat
dalam penyembahan berhala. Hati mereka gam-
pang merasa bersalah karena mengingat agama
mereka yang dulu. 8Tetapi sebenarnya makanan
tidak mengubah kedudukan kita di hadapan Al-
lah. Menolak makan tidak membuat kita lebih
dekat kepada Allah. Dan kalau kita makan sesu-
atu, itu juga tidak membuat kita menjadi lebih
baik di hadapan Allah.

9 Biarpun begitu, kita harus hati-hati supaya
kebebasan kita tidakmembuat saudara kita yang
lemah jatuh ke dalam dosa, karena dia gam-
pang merasa bersalah. 10 Coba pikirkan, apa
yang terjadi kalau kamuyangmerasa bisamakan
segala sesuatu terlihat makan daging di dalam
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rumah makan, dan rumah makan itu biasanya
menjual sisa daging dari kurban berhala.* Kalau
ada saudara seiman yang melihat kamu sedang
makan daging itu, dan dulu dia hidup seba-
gai penyembah berhala, tentu dia ingin makan
daging itu lagi. Tetapi kalau dia makan dag-
ing itu, dia akan mudah merasa bersalah di
dalam hatinya. 11 Kalau itu terjadi, kamu yang
membanggakan pengetahuanmu sudah meng-
hancurkan saudara seiman itu, walaupun dia
juga— sama seperti kamu, orang yang sudah
diselamatkan oleh Yesus melalui kematian-Nya.
12 Dengan demikian kamu sudah berdosa ter-
hadap saudara seimanmu. Waktu kamu mem-
beri teladan yang membuat saudara yang lemah
itu untuk melakukan apa yang dia anggap dosa,
kamu juga berdosa di hadapan Kristus. 13 Jadi,
kalau daging yang saya makan bisa membuat
saudara saya jatuh ke dalam dosa, saya tidak
akan makan daging lagi seumur hidup saya! Dan
saya bersedia berhenti makan daging untuk se-
lamanya supaya saya tidak membuat saudara
seiman saya berdosa.

* 8:10 rumah makan … Secara harfiah Paulus menulis satu
kata yang berarti, “rumah penyembahan berhala.” Pada za-
man Paulus di kota Korintus ada rumah penyembahan berhala
yang berada dekat dengan beberapa rumah makan. Dalam ayat
ini, kemungkinan Paulus bermaksud orang Kristen yang terlihat
dalam rumah-rumahmakan yang terdekat tempat penyembahan
berhala itu— di mana tidak semua orang yang mau makan di situ
terlibat langsung dalam penyembahan berhala. Tetapi makanan
yang dijual di situ adalah sisa dari kurban berhala itu.
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9
Hak sebagai rasul yang tidak digunakan oleh

Paulus
1Saya berkata begituwalaupun saya bebas dari

kewajiban kepada siapa pun. Saya seorang rasul.
Saya sudah melihat Yesus, Tuhan kita. Kalian
semua adalah hasil dari pekerjaan saya sebagai
rasul Tuhan. 2Mungkin ada orang lain yang tidak
menerima saya sebagai rasul, tetapi pasti kalian
terima! Karena kalian semua merupakan bukti
bahwa saya bekerja dengan kuasa TUHAN.

3 Inilah jawaban saya kepada orang-orang yang
mengkritik saya karena cara kerja saya berbeda
dengan cara kerja rasul-rasul Kristus yang lain:
4 Kenapa hanya saya dan Barnabas dianggap
tidak layak untuk menjadi tamu di salah satu
rumah kalian* waktu kami berkunjung? 5 Kalau
misalnya saya dan Barnabas punya istri masing-
masing yang juga seiman dengan kami, apakah
hanya kami yang tidak berhak membawa istri
dalam perjalanan?— seperti yang dilakukan oleh
Petrus, rasul-rasul lain dan adik-adik Tuhan
Yesus! 6 Atau apakah hanya Barnabas dan saya
yang terpaksa bekerja untuk mencukupi kebu-
tuhan hidup kami?

7 Coba pikirkan contoh-contoh ini: Tidak ada
tentara yang membayar gajinya sendiri. Begitu
juga dengan orang yang menanam anggur di ke-
bun, dia berhak makan buah dari kebunnya itu.

* 9:4 menjadi tamu … Secara harfiah, “makan danminum.”
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Seorang gembala berhak minum susu dari ter-
naknya. 8Hal-hal itumemangmasuk akal bagi se-
mua orang, tetapi lebih pasti lagi karena Hukum
Taurat mengatakan hal yang sama. 9 Karena di
situ ada tertulis, “Jangan mengikat mulut sapi
jantan yang dipakai untuk menginjak-injak gan-
dum.† Biarkan dia makan sedikit dari gandum
itu sambil bekerja.”✡ Tentu waktu Allah berkata
seperti itu, yang Dia maksudkan bukanlah sapi
saja. 10 Sebenarnya Dia juga berbicara tentang
kami rasul Kristus. Semua orang yang bekerja
di ladang TUHAN— baik orang yang membajak
tanah maupun yang membersihkan hasil panen,
merasa berhak untuk menikmati sesuatu dari
hasil pekerjaanmereka.

11 Jadi, kalaukami sudahmenanambibit rohani
di antara kalian, kami pun wajar mendapatkan
hasil untuk keperluan hidup badani kami. Ke-
napa tidak?! 12 Karena kalian memberi dana
kepada guru-guru lain yang berkhotbah di dalam
jemaat. Dan mereka memang berhak menerima
dana itu. Artinya kami tentu lebih berhakmener-
ima bantuan daripada orang-orang lain. Tetapi
kami tidak pernah menuntut hak itu! Melainkan
kami menanggung segala keperluan kami dan
juga rela menghadapi segala macam kesusahan
supaya tidak ada yang menjadi penghalang bagi
orang lain untuk menerima Kabar Baik tentang
Kristus.
† 9:9 menginjak-injak gandumGandumdiirik untukmelepaskan
biji gandum dari bulirnya. Pada zaman Alkitab, gandum di-
irik dengan cara sapi menginjak-injaknya, atau dengan cara sapi
menarik alat berat untukmenindihnya. ✡ 9:9 Ul. 25:4
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13 Sebagai contoh, ingatlah bahwa imam-imam
yang bekerja di dalam Rumah Allah mendapat
makanan dari apa yang dipersembahkan kepada
TUHAN. Dan mereka yang melayani di mezbah
TUHANmendapat bagian dari daging yang dikur-
bankan. 14 Demikian juga, sudah ditetapkan
oleh TUHAN bahwa kami yang bekerja untuk
memberitakan Kabar Baik berhak menerima bi-
aya untuk keperluan hidup kami dari pekerjaan
pelayanan itu.

15Tetapi satupundari hak-hakyangbiasaditer-
ima setiap rasul, saya tidak pernah tuntut! Dan
saya menuliskan ini bukan untuk menuntut su-
paya kalian mulai memberikan sesuatu kepada
saya. Karena hal ini adalah kebanggaan saya—
bahwa saya memberitakan Kabar Baik tanpa
dibayar. Dan saya lebih senang mati daripada
kehilanganhalyangsayabanggakan itu! 16Dalam
tugas saya sebagai rasul, kalau saya memberi-
takan Kabar Baik, saya tidak pantas membang-
gakan diri. Karena memberitakan Kabar Baik
wajib bagi saya. Dan saya sangat melalaikan
tugas saya kalau saya tidak memberitakan Kabar
Baik! 17 Kalau saya seorang upahan, maka saya
pantas mengharapkan upah. Tetapi saya men-
jadi pelayan Tuhan Yesus bukan karena pilihan
saya. Dialah yang memilih saya sebagai hamba-
Nya dan mempercayakan tugas ini kepada saya.
18 Jadi, apa yangmenjadi upah saya dalam peker-
jaan pelayanan ini? Inilah upah saya: Saya
senang memberitakan Kabar Baik tanpa dibayar
dan tanpa menuntut upah apa pun secara jas-
mani sebagai hak saya yangwajar atas pekerjaan
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rohani yang saya kerjakan.
19 Jadi pekerjaan pelayanan saya bebas dari

segala macam pikiran tentang upah jasmani
dan tidak berkewajiban kepada siapa pun.
Biarpun begitu, saya menjadikan diri saya
sebagai hamba yang melayani semua orang,
supaya saya bisa memenangkan sebanyak
mungkin orang bagi Kristus. 20 Jadi, waktu
saya bersama orang Yahudi, saya hidup seperti
orang Yahudi. Saya melakukan itu untuk
memenangkan mereka. Dan walaupun saya
sendiri sudah dibebaskan dari ikatan Hukum
Taurat, tetapi waktu bersama dengan orang-
orang yang masih terikat dengan Hukum Taurat,
saya juga hidup seperti mereka. Saya melakukan
hal itu supaya saya bisa memenangkan mereka
yang hidupnya terikat dengan Hukum Taurat.
21 Tetapi waktu saya bersama orang-orang yang
hidup tanpa memikirkan Hukum Taurat— yaitu
orang yang bukanYahudi, saya juga hidup seperti
orang yang tidak memikirkan Hukum Taurat.
(Sebenarnya saya tidak melupakan Hukum
Allah, tetapi saya diatur oleh Hukum Kristus.)
Saya juga hidup seperti itu supaya saya bisa
memenangkanmereka yang hidup tanpaHukum
Taurat. 22Begitu juga waktu saya bersama orang-
orang yang lemah, saya menjadi seperti orang
yang lemah, supaya saya bisa memenangkan
mereka. Jadi saya berusaha menyesuaikan
diri dengan bermacam-macam orang, dengan
harapan supaya sebanyak mungkin orang
diselamatkan melalui cara hidup saya. 23 Dan
saya melakukan semua itu supaya Kabar Baik
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semakin tersebar, sehingga pada suatu hari nanti
saya turut diberkati bersama kalian semua lewat
berita keselamatan itu.

24 Ingatlah bahwa dalam sebuah pertandingan
lari, semua peserta ikut berlari, tetapi hanya satu
yang menang dan mendapat hadiah. Karena
itu, mari kita berlari dalam perlombaan rohani
ini sedemikian rupa, supaya kita pantas menjadi
pemenang. 25 Ingatlah juga bahwa semua pe-
serta dalam pertandingan sudah mengikuti lati-
han keras dan harus menguasai diri. Mereka
melakukan semua itu dengan harapan untuk
menerima sebuah mahkota‡ penghargaan. Dan
mahkota itu hanyalah benda dunia yang tidak
akan tahan lama. Tetapimahkota kita akan tahan
selamanya. 26 Jadi, saya tidak berlari dalam per-
lombaan rohani ini seperti orang yang berlari
tanpa sasaran yang pasti. Contoh pertandingan
lainnya, saya tidak bersikap seperti petinju yang
asal meninju dan pukulannya tidak kena pada
sasaran. 27 Sebaliknya saya seperti olahragawan
yang dengan sengaja mengikuti latihan keras—
supaya bisa menguasai tubuh dan pikirannya.
Saya melakukan itu supaya saya jangan sam-
pai tidakmenerima hadiah kemenangan sesudah
saya mengajak orang lain untuk masuk dalam
perlombaan rohani ini.

10
Peringatan dari sejarah umat Allah

‡ 9:25 mahkota Dalam pertandingan olah raga, mahkota pada
zaman itu dibuat dari lingkaran daun.
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1 Saya berkata seperti itu, Saudara-saudari,
karena saya mau kamu menyadari apa yang ter-
jadi kepada para nenek moyang kita pada za-
man Musa. Allah melindungi dan membimb-
ing mereka dengan awan yang bergerak men-
dahului mereka,* dan mereka berjalan di atas
tanah daratan di antara laut yang sudah terbe-
lah dua. 2 Dan dalam keadaan mereka diliputi
denganawandanberjalanmelintasi laut,mereka
seperti dibaptis menjadi pengikut Musa. 3 Lalu
merekamakanmakanan rohani yang sama, 4dan
juga minum minuman rohani yang sama— yaitu
mereka minum dari batu besar yang menyer-
tai mereka† dan yang mempunyai arti rohani.
Batu besar itu melambangkan Kristus. 5 Tetapi
akhirnya Allah tidak berkenan kepada sebagian
besar dari mereka, maka mayat mereka terting-
gal di sepanjang jalan di padang gurun.

6 Hal yang terjadi itu merupakan contoh bagi
kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal
yang jahat seperti yang diinginkandandilakukan
oleh mereka itu. 7Dan kita tidak boleh menyem-
bah berhala seperti yang dilakukan oleh se-
bagian dari mereka. Mengenai mereka ter-
tulis dalam Kitab Suci, “Sesudah mereka men-
* 10:1 Awan Ada awan yang menunjukkan jalan kepada orang
Israel pada siang hari keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut
Merah. Lihat Kel. 13:20-22; 14:19-20. † 10:4 batu …menyertai
mereka Cerita ini ada dalam Kel. 17 dan Bil. 20. Tidak diketahui
kalau padang gurun Sin adalah tempat berbeda atau samadengan
padang gurun Zin. Paulus menafsirkan sebagai dua tempat dan
berkata bahwabatu besarmenyertaimereka karena diamemberi
arti simbolis kepada batu itu.
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gadakan pesta makan dan minum, lalu mereka
mulai melakukan percabulan dan menyembah
berhala.”✡ 8 Janganlah kita terlibat dalampercab-
ulan seperti yang dilakukan oleh sebagian dari
mereka itu. Lalu dalam satu hari saja 23.000
orangmati karena hukuman yang Allah jatuhkan
atas mereka. 9 Juga tidak boleh mencobai Kris-
tus‡ seperti yang dilakukan oleh sebagian dari
mereka, sehinggamerekamati digigit ular. 10Dan
tidak boleh juga bersungut-sungut seperti yang
dilakukan oleh sebagian dari mereka, sehingga
Allah mengutus malaikat yang membawa kema-
tian bagi mereka.

11 Hal-hal yang sudah terjadi pada mereka
tersebut merupakan contoh bagi kita! Dan hal-
hal itu sudah tertulis di dalam Firman Allah se-
bagai peringatan bagi kita yang sekarang hidup
di masa akhir zaman. 12 Oleh sebab itu, mari-
lah kita masing-masing menjaga diri baik-baik!
Janganlah kamu merasa dirimu terlalu kuat dan
tidak mungkin jatuh seperti nenek moyang kita
itu. 13Ketahuilah: Setiap pencobaan yang kalian
masing-masinghadapi hanyalahpencobaanyang
biasa dialami manusia. Allah setia kepada
kita, jadi Dia tidak akan membiarkan kamu di-
cobai melebihi kemampuanmu. Dan pada saat
kamudicobai, Dia akanmemberikan jalan keluar
kepadamu, sehingga kamu bisa bertahan.

14Karena itu Saudara-saudari yang saya kasihi,
jauhkanlah dirimu dari penyembahan berhala!
15Sayamengajakkaliandenganpenuhkesadaran
✡ 10:7 Kel. 32:6 ‡ 10:9 KristusDalambeberapa salinanYunani:
TUHAN.
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bahwa kalian adalah orang bijak. Jadi kalian
mampumemutuskan sendiri apakah ajaran saya
ini benar. 16 Waktu kita merayakan Perjamuan
Kudus, sudah jelas bahwaair anggurkudus§yang
kita syukuri itu merupakan gambaran bahwa
kita turut mengambil bagian dalam darah Kris-
tus. Demikian juga roti yang kita sobek-sobek itu
merupakangambaranbahwakita turutmengam-
bil bagian dalam tubuh Kristus. 17 Walaupun
kita banyak, tetapi dalam Perjamuan Kudus kita
benar-benar satu tubuh, karena kita semua turut
ambil bagian dari roti yang satu itu. 18 Contoh
lain, coba pikirkan ketika orang Israel mem-
persembahkan binatang sebagai kurban. Ketika
mereka makan daging binatang itu, semua yang
ikut makan dianggap sudah menerima berkat
yang sama.

19 Maksud saya memberikan contoh-contoh
tersebut adalah untuk mengajar tentang berhala
seperti ini: Daging yang dipersembahkan
kepada berhala sungguh-sungguh tidak berarti,
dan berhala bukan sesuatu yang berkuasa.
20 Tetapi harus diketahui bahwa sesuatu yang
dipersembahkan kepada berhala sebenarnya
adalah persembahan kepada roh-roh jahat—
bukan kepada Allah. Dan saya tidak mau kalian
mengambil bagian dalam penyembahan roh-roh
jahat! 21 Setiap kamu tidak boleh minum dari
cawan Tuhan Yesus lalu minum juga dari cawan
§ 10:16 air anggur kudus Secara harfiah, “cawan berkat.” Kata
cawanmenjadi lambang air anggur yang dipakai dalam perayaan
Perjamuan Kudus. Dan air anggur itu melambangkan pengur-
banan darah Kristus.
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roh-roh jahat. Kamu tidak boleh makan di meja
perjamuan Tuhan lalu mengambil bagian juga
di meja roh-roh jahat. 22 Ataukah kamu sengaja
membuat TUHAN cemburu?!* Ataukah kamu
merasa diri lebih kuat dari Dia?!

Pakailah kebebasanmu untuk memuliakan Al-
lah

23 Sekali lagi, tentu akan ada yang menjawab,
“Kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat
apa saja.” Tetapi saya menjawab bahwa tidak
semua perbuatan berguna. Ada hal-hal yang
diperbolehkan tetapi tidak menguatkan keyaki-
nan saudara seiman kita. 24 Janganlah kita hanya
mencari apayangmenyenangkandiri kita sendiri
saja! Melainkan marilah kita hidup sedemikian
rupa sehingga teladan kita masing-masing selalu
menguatkan saudara-saudari seiman yang lain.

25Kamubolehmakan semuadaging yangdijual
di pasar, dan tidak perlu bertanya dari mana
asalnya, supaya tidak menjadi kesempatan un-
tuk kamu merasa bersalah. 26 Karena kita tahu
bahwa “bumi dan semua isinya adalah milik
TUHAN.”✡

27 Dan juga, kalau orang yang belum per-
caya penuh kepada Kristus mengundang kamu
makan di rumahnya, dan kalau kamu mau,
silakan makan semua yang dihidangkan untuk
kamu. Jangan bertanya dari mana asalnya dag-
ing itu supaya hal itu tidak membuatmu merasa
bersalah. 28 Tetapi kalau ada saudara seiman
di rumah itu yang memberitahukan kepadamu,
* 10:22 membuat TUHAN cemburu Baca Ul. 32:16, 17. ✡ 10:26
Mzm. 24:1; 50:12; 89:11
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“Awas, daging itu adalah sisa dari persemba-
han kepada berhala,”maka janganlahmakan itu,
untuk menghormati pendapat dan menjaga hati
saudara yang memberitahukan itu. 29Walaupun
makan daging itu tidakmenjadi soal untuk kamu
sendiri, tetapi sudah jelas bahwa saudara itu
menganggap hal itu salah. Nah, kalau begitu,
pasti ada di antara kalian yang akan berkata,
“Wah, kenapa saya sendiri harus dibatasi oleh
pendapat dan hati orang lain? 30Kalau sayamen-
gucap syukur kepada Allah sebelum menikmati
makanan itu, tidak adil orang lain menganggap
saya orang berdosa!”

31 Sayamenjawab, apa saja yang kita lakukan—
baik itu makan atau minum atau hal yang lain,
lakukanlah itu untuk memuliakan Allah! 32 Dan
janganlah kitamelakukan sesuatu yang dianggap
salah— baik itu di mata orang Yahudi, orang
yang bukan Yahudi, maupun saudara seiman
di dalam jemaat Allah. 33 Karena itulah saya
selalu berusaha dengan cara apa pun untuk
menyenangkan hati semua orang. Artinya saya
berusaha mendahulukan kepentingan orang-
orang lain di atas kepentingan pribadi saya. Saya
melakukan itu supaya mereka menjadi pengikut
Kristus dan diselamatkan.

11
1 Jadi ikutlah teladan saya, sama seperti saya

jugamengikuti teladan Kristus.

Beberapa petunjuk untuk laki-laki dan perem-
puan dalam ibadah bersama
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2 Saya sangat senang bahwa kalian selalu
mengingat saya dan juga tetap mengikuti
semua ajaran yang sudah saya sampaikan
kepada kalian! 3 Tetapi sekarang saya mau
menyampaikan hal ini: Kepala dari Kristus
adalah Allah. Dan kepala dari setiap laki-laki
adalah Kristus, dan kepala dari setiap istri adalah
suaminya.

4 Jadi, kalau laki-laki menyampaikan pesan
yang diterima dari Roh Allah* atau berdoa den-
gan memakai kain penutup kepala, berarti dia
tidak menghormati dan tidak menaati Kristus se-
bagaiKepalanya. 5Sebaliknya,waktuperempuan
berdoa ataumenyampaikan pesan yang diterima
dari Roh Allah, dia harus memakai kain penutup
kepala. Kalau tidak, berarti dia tidak hormat dan
tidak taat kepada suaminya sebagai kepalanya.
Karena tidak pantas bagi seorang perempuan
kalau dia berdoa atau menyampaikan pesan
dari Roh Allah tanpa penutup kepala. Hal
itu memalukan sama seperti perempuan yang
kepalanya dicukur sampai botak. 6Kalau seorang
perempuan tidak mau memakai penutup kepala,
biarlah diamemotong rambutnya supaya pendek
seperti rambut laki-laki! Tetapi kalau dia merasa
malu dilihat dengan rambut pendek seperti laki-
laki ataupun dicukur, maka biarlah dia memakai
penutup kepala.

7 Tetapi seorang laki-laki memang tidak perlu
memakai kainpenutupkepalawaktuberdoaatau
menyampaikan pesan dari Roh Allah, karena

* 11:4 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1.
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laki-laki diciptakan supaya mencerminkan sifat-
sifat Allah dan kemuliaan-Nya. Sedangkan
perempuan menunjukkan kemuliaan laki-laki.
8 Karena laki-laki tidak berasal dari perempuan,
tetapi perempuanlah yang berasal dari laki-
laki. 9 Dan juga laki-laki yang pertama—
yaitu Adam, tidak diciptakan untuk menjadi
pendamping perempuan, tetapi perempuan
yang pertama— yaitu Hawa, diciptakan untuk
menjadi pendamping laki-laki. 10 Karena itu,
perempuan perlu memakai penutup kepala
untuk menunjukkan bahwa dia hormat dan taat
kepada kepalanya— yaitu suaminya. Dan hal itu
juga dibuat karena mengingat bahwa malaikat-
malaikat selalu hadir dalam ibadah kita.

11-12 Tetapi perlu kita ingat— biarpun pada
awalnya perempuan berasal dari laki-laki, tetapi
kemudian setiap laki-laki dilahirkan oleh perem-
puan. Baik laki-laki maupun perempuan berasal
dari Allah. Dan setiap kita yang bersatu den-
gan Tuhan Yesus menyadari bahwa laki-laki dan
perempuan salingmembutuhkan.

13 Coba kalian pikir baik-baik tentang hal
ini: Apakah pantas bagi seorang perempuan
berdoa kepada Allah di dalam pertemuan
jemaat tanpa memakai kain penutup kepala?!
14 Sebaliknya, setiap orang tahu bahwa tidak
pantas laki-laki mempunyai rambut panjang
seperti perempuan. 15 Sedangkan rambut yang
panjang adalah kebanggaan perempuan, karena
rambut yang panjang diberikan Allah secara
khusus kepada perempuan sebagai tanda bahwa
setiap perempuan ada di bawah pimpinan
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suaminya.† 16 Tetapi, kalau ada orang yang
bersikeras untuk mengubah kebiasaan ini,
biarlah diketahui bahwa hanya inilah yang
kami— para rasul, ajarkan, dan para jemaat Allah
tidakmempunyai kebiasaan lain.

Perjamuan Tuhan
17 Dalam hal berikut ini, saya tidak bisa

memuji kalian. Karena pertemuan-pertemuan
kalian tidak menghasilkan hal-hal yang baik,
melainkan hal-hal yang tidak baik. 18 Karena
pertama-tama, saya mendengar bahwa waktu
kalian berkumpul, di antara kalian masih ada
perpecahan. Dan saya pikir berita itu ada
benarnya. 19 Kasihan sekali! Mungkin ada
yang merasa bahwa harus ada perpecahan di
antara kalian supaya menjadi jelas kelompok
mana di antara kalian yang benar! 20 Jadi, saya
dengar bahwawaktu kalian berkumpul, ternyata
perjamuan yang kalian rayakan tidak pantas
disebut “Perjamuan Tuhan.” 21 Karena ketika
kalian makan bersama sebelum Perjamuan
Tuhan, setiap orang mengambil makanannya
† 11:15 sebagai tanda … Secara harfiah Paulus menulis “anti
peribolaiou” (sebagai pelindung). Kata pelindung di sini tidak
sama dengan kata “katakalyptesthai” (menutupi) yang digunakan
Paulus dalam ayat 4-7. Dan ayat 6 menunjukkan bahwa perem-
puan tidak bolehmenganggap rambut panjang sebagai pengganti
kain penutup. Biarpun begitu, dalam kebudayaan Yahudi pada
zaman Paulus, ada kesamaan antara kain penutup dengan ram-
but panjang — yaitu keduanya sebagai tanda bahwa kedudukan
perempuandi dalam jemaat dandalamkehidupan sehari-harinya
ada di bawah pimpinan laki-laki. Kalau perempuan belum
bersuami, dia ada di bawah pimpinan bapaknya.
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sendiri tanpa menunggu yang lain. Akhirnya
ada anggota yang tidak mendapat bagian dan
kelaparan, sedangkan yang lain kekenyangan
lalu minum sampai mabuk. 22Kalian yang rakus
makanan dan minuman, janganlah melakukan
hal seperti itu di dalam pertemuan jemaat!
Makanlah dulu di rumah kalian masing-masing.
Karena dengan kelakuanmu itu kamu menghina
jemaat Allah dan mempermalukan anggota-
anggota kita yang miskin! Jadi apa lagi yang bisa
saya katakan kepada kalian?! Tentu saya tidak
bisa memuji kalian untuk hal itu!

23 Karena ajaran yang sudah saya berikan
kepada kalian sama seperti ajaran yang sudah
saya terima dari Tuhan sendiri: Yaitu, pada
malam ketika Tuhan Yesus diserahkan kepada
yang memusuhi-Nya, Dia mengambil roti 24 dan
bersyukur kepada Allah atas roti itu. Lalu
Dia menyobek-nyobek roti itu dan berkata, “In-
ilah tubuh-Ku yang dikurbankan demi kalian.
Lakukanlah seperti ini untuk mengenang Aku.”
25 Dan dengan cara yang sama, sesudah makan,
Diamengambil cawan yang berisi air anggur dan
berkata, “Darah-Ku ini menggambarkan bahwa
sudah disahkan perjanjian yang baru antara Al-
lah dan manusia. Lakukanlah seperti ini untuk
mengingat Aku, waktu kalian minum air anggur
seperti ini.” 26 Jadi, sesuai dengan perkataan
Tuhan itu, setiap kali kita makan roti danminum
air anggur seperti ini sebelum Dia datang kem-
bali, itu berarti kita memberitakan kembali ten-
tang kematian Tuhan.

27 Jadi, kalau dalam Perjamuan Tuhan sese-
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orang makan roti dan minum air anggur den-
gan cara yang tidak takut dan tidak taat kepada
Tuhan, maka orang itu berdosa terhadap tubuh
dan darah Tuhan. 28-29 Karena itu biarlah se-
tiap orang memeriksa dirinya sendiri sebelum
diamakan roti danminumair anggur perjamuan
untuk memastikan bahwa dia menyadari apa itu
arti dari roti dan air anggur itu. Karena kalau
seseorangmakan roti danminumanggur itu den-
gan tidak sadar akan artinya, dia mendatangkan
hukuman atas dirinya sendiri. 30Dan oleh karena
itulah ada banyak di antara kalian yang sering
sakit dan lemah, dan ada juga yangmati!

31 Tetapi kalau kita memeriksa diri kita sendiri
dan sadar akan arti dari perjamuan itu, maka
kita tidak perlu lagi takut akan hukuman Tuhan.
32 Sekalipun Tuhan memberi hukuman kepada
kita, hal itu untuk mendidik kita— supaya kita
tidak dibinasakan bersama orang-orang jahat
yang ada di dunia ini.

33 Oleh karena itu, Saudara-saudari, apabila
kalian berkumpul untuk Perjamuan Tuhan,
sabarlah menunggu dan saling bergiliran
sehingga kalian merayakannya secara tertib dan
teratur. 34Kalau ada orang yang lapar, sebaiknya
dia makan dulu di rumahnya, sehingga perayaan
bersama tidak menjadi kesempatan bagi dia
untuk mendatangkan hukuman atas dirinya.
Dan mengenai pertanyaan-pertanyaan kalian
yang lain, saya akan ajarkan ketika saya datang.

12
Kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh
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Allah
1 Sekarang, Saudara-saudari, saya mau

supaya kalian memahami tentang kemampuan-
kemampuan khusus yang diberikan oleh
Roh Allah. 2 Kalian sendiri ingat bahwa
sebelum kalian menjadi orang percaya, kalian
membiarkan dirimu dipengaruhi dan dibawa
untuk menyembah berhala-berhala yang tidak
hidup dan tidak bersuara. 3 Jadi karena itu saya
mau kalian menyadari bahwa tidak mungkin
seseorang yang dipimpin oleh Roh Allah berkata,
“Terkutuklah Yesus.” Dan tidak mungkin
seseorang mengatakan, “Yesus adalah Penguasa
hidupku,” tanpa pertolongan Roh Allah.

4 Ada bermacam-macam kemampuan khusus
yang diberikan oleh Roh Allah sebagai tanda ke-
baikan hati Allah,* tetapi semua itu berasal dari
Roh Allah saja. 5 Dan biarpun ada bermacam-
macam cara pelayanan, semua itu berasal dari
TUHAN yang sama. 6 Demikianlah Allah bekerja
dengan bermacam-macam cara di dalam diri se-
tiap saudara seiman, tetapi hanya Allah yang Esa
saja yangmengerjakan semuanya itu.

7Setiap kemampuan tersebut diberikankepada
kita sebagai tanda nyata dari Roh Allah, dan
hendaklah digunakan untuk saling menguatkan.
8 Misalnya kepada sebagian dari kita, Roh Allah
memberikan kemampuan untuk menyampaikan
* 12:4 kemampuan khusus … kebaikan hati Allah Secara harfiah
menerjemahkan satu kata dalam bahasa Yunani. Kata dasarnya
juga diterjemahkan dengan ‘kebaikan hati’, dan juga mempunyai
arti khusus sebagai istilah untuk kemampuan-kemampuan yang
diberikan oleh Roh Allah.
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nasihat yang bijaksana. Kepada sebagian yang
lain, Roh yang sama memberi kemampuan un-
tuk menyampaikan pengetahuan yang luar bi-
asa. 9 Kepada yang lain lagi Roh yang sama itu
memberi keyakinan yang luar biasa.† Dan Roh
yang satu itu juga memberi kemampuan untuk
menyembuhkan orang sakit. 10Dan kepada yang
lain lagi di antara kita, Roh itu memberi kemam-
puan untuk melakukan keajaiban. Dan kepada
yang lain, kemampuan untukmenyampaikan pe-
san yang diterima dari Roh Allah.‡ Dan kepada
yang lain, kemampuanuntukmembedakankalau
berita yang disampaikan berasal dari Roh Allah
atau roh jahat. Yang lain di antara kita masing-
masing menerima kemampuan untuk berbicara
dalam salah satu bahasa baru— sesuai pimpinan
dari Roh Allah. Sedangkan ada yang lain yang
menerima kemampuan untuk menerjemahkan
apa yang disampaikan dalam bahasa baru itu.
11 Roh Allah yang sama dan satu itulah yang
mengerjakan semuanya itu! Dan Dialah yang
menentukan kemampuan apa yang diberikan
kepada setiap saudara atau saudari seiman kita.

Semua orang percaya sebagai tubuh Kristus
12 Jadi, sama seperti tubuh seorang manusia

hanya satu tetapi mempunyai banyak anggota,
begitu juga kita yang banyak ini merupakan satu
tubuh— yaitu tubuh Kristus. 13 Jadi tidak ada
masalah kalau anggota kita berasal dari orang
† 12:9 keyakinan yang luar biasa Kata ini dalam bahasa Yu-
nani juga diterjemahkan ‘iman’ atau ‘percaya penuh’. ‡ 12:10
menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1.



1 Korintus 12:14 xlvii 1 Korintus 12:17

Yahudi atau orang yang bukan Yahudi, maupun
budak atau yang bukan budak. Karena setiap
kita seperti sudah dibaptis dalam Roh Allah yang
satu itu— atau seperti kita masing-masing sudah
minum air murni dari cawan yang sama. Artinya
Roh yang satu itu membuat kita semua menjadi
seperti satu tubuh— yaitu tubuh Kristus.§

14Karenamemang, tubuhmanusia tidak terdiri
dari satu anggota saja, tetapi mempunyai banyak
anggota. 15 Kalau misalnya kaki bisa iri hati dan
berkata, “Aku bukan tangan. Jadi aku tidak ter-
masuk bagian dari anggota tubuh ini.” Tetapi
perkataan itu tidakmengubah keadaan, dan kaki
itu tetap saja anggota dari tubuh itu. 16 Begitu
juga, telinga bisa berkata, “Aku bukan mata.
Jadi aku bukan bagian dari anggota tubuh ini.”
Tetapi perkataan telinga itu juga tidakmengubah
keadaan. Telinga itu tetap saja anggotadari tubuh
itu. 17Kalau seluruh tubuh terdiri dari mata saja,
§ 12:13 secara rohani … membaptis … Ayat ini diterjemahkan
sesuai dengan tafsiranbahwaPaulusmenggunakankata ‘dibaptis’
dengan arti rohani di mana Roh Allah digambarkan dua kali
seperti air— yaitu seperti air baptisan dan seperti air murni yang
sudah kita minum. (Yoh. 1:33; Kis. 1:5) Tetapi menurut tafsiran
lain, Paulus menggunakan kata ‘dibaptis’ di sini bukan sebagai
gambaran sesuatu yang terjadi secara rohani tetapi dengan arti
baptisan tubuh jasmani dalam air. Menurut tafsiran itu, ayat ini
bisa diterjemahkan sebagai berikut: Waktu kita dibaptis dalam
air, Roh Allah yang satu itu mempersatukan kita. Jadi tidak
masalah lagi kalau anggota kita berasal dari orang Yahudi atau
orang yang bukan Yahudi, budak atau yang bukan budak. Waktu
kita percaya kepada Kristus, Roh yang satu itu sudah ada di
dalamdirikitamasing-masing— seolah-olahkita semuaminumair
murni yang sama.
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tubuh tidak bisa mendengar apa-apa. Dan kalau
seluruh tubuh terdiri dari telinga saja, tubuh
tidak bisa mencium apa-apa. 18-19 Jadi kalau selu-
ruh tubuh terdiri dari hanya satu anggota, maka
tidak bisa disebut tubuh lagi. Allahlah yang men-
gatur tiap-tiap anggota supaya berfungsi dalam
tubuh sesuai dengan kehendak-Nya. 20 Jadi tubuh
itu satu, tetapi mempunyai banyak anggota.

21 Karena itu mata tidak bisa berkata kepada
tangan, “Aku tidak membutuhkan kamu.” Dan
kepala tidak bisa berkata kepada kaki, “Aku tidak
membutuhkan kamu.” 22-23 Sebaliknya, bagian-
bagian tubuh yang tampaknya lemah atau diang-
gap kurang terhormat sebenarnya sangat pent-
ing dan selalu diberi perhatian yang khusus.
Contohnya, anggota-anggota yang tidak pantas
dilihat kita lindungi dengan pakaian. Dengan
demikian setiap anggota tubuh yang dianggap
kurang terhormat justru selalu diberikan perha-
tiankhusus. 24Sedangkananggota-anggota tubuh
kita yang dianggap lebih terhormat tidakmemer-
lukan perhatian khusus. Dengan begitu Allah
sudah mempersatukan tubuh, supaya anggota-
anggota yang dianggap lemah dan kurang ter-
hormat diberikan perhatian dan penghargaan
khusus, 25 sehingga tubuh tidak terpecah-pecah,
tetapi setiap anggota saling memperhatikan dan
salingpeduli satu sama lain. 26Kalau satuanggota
tubuh menderita, maka semua anggota tubuh
yang lain ikutmenderita. Ataukalau satu anggota
tubuh dipuji, semua anggota tubuh yang lain juga
ikut merasa senang.
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27 Kita semua merupakan tubuh Kristus, dan
setiap kalianmerupakan anggota dari tubuh-Nya
itu. 28Dandi dalam seluruh kesatuan jemaat Kris-
tus, Allah sudahmenetapkan berbagai pelayanan
berikut ini:
pertama ada yang dipilih sebagai rasul-rasul,
kedua, ada yang dipilih untuk menyampaikan

pesan dari Allah,
dan ketiga, ada yang dipilih untukmengajar.
Kemudian ada dari antara kita yang Allah pilih

untukmelakukan keajaiban,
dan ada yang menerima kemampuan khusus un-

tukmenyembuhkan orang sakit,
atau untukmenolong orang lain,
ataumenjadi pemimpin,
atau untuk berbicara dalam bahasa lain sesuai

pimpinan Roh Allah.
29 Jadi tidak semua anggota dipilih untuk men-
jadi rasul, atau untuk menyampaikan pesan dari
Allah, atau untuk mengajar. Dan tidak semua
kita bisa melakukan keajaiban. 30 Tidak semua
kita mempunyai kemampuan untuk menyem-
buhkan orang sakit, atau untuk berbicara dalam
bahasa lain sesuai pimpinan Roh Allah. Dan
tidak semua bisa menerjemahkan apa yang dis-
ampaikan dalam bahasa lain itu. 31 Tetapi
hendaklah kalian semua rindu untuk menerima
kemampuan-kemampuan yang lebih penting.

Mengasihi lebih penting dari pada semua ke-
mampuan khusus
Namun biarlah saya menunjukkan satu hal

yang lebih hebat dari semua kemampuan khusus
tersebut!
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13
1 Sebagai contoh, kalau saya diberikan kemam-

puan khusus untuk berbicara dalam semua ba-
hasa manusia bahkan bahasa-bahasa yang di-
gunakan oleh para malaikat, tetapi kalau saya
tidak mengasihi orang lain, kemampuan saya itu
sama sekali tidak ada artinya— sama seperti lon-
ceng atau gong yang hanya berbunyi saja. 2 Dan
kalau saya memiliki kemampuan khusus untuk
menyampaikan pesan yang diterima dari Allah,
dan mempunyai kemampuan pengetahuan sam-
pai saya bisa mengerti segala sesuatu— bahkan
rencana-rencana rahasia Allah, dan juga memi-
liki kemampuankeyakinanyangbesar— sehingga
atas perintah saya gunung berpindah, tetapi
kalau saya tidak mengasihi orang-orang lain, se-
mua kemampuan khusus saya itu sama sekali
tidak ada artinya! 3 Atau dengan bangganya
sayamemberikansemuaharta sayakepadaorang
miskin dan bahkan menyerahkan tubuh saya se-
bagai kurban,* tetapi kalau saya tidak mengasihi
sesama, semuanya itu tidak ada artinya!

4 Sifat kasih itu adalah sabar, murah hati, tidak
iri hati, tidak membesarkan diri, dan tidak som-
bong. 5Kasih itu tidak berbuat kasar, tidak men-
cari kepentingan sendiri, tidak gampang marah,
dan tidak mengingat-ingat kesalahan yang per-
nah dibuat oleh orang lain. 6 Kasih itu tidak
bersukacita waktumelihat orang lainmelakukan
* 13:3 dengan bangganya … Dalam salinan kuno ada perubahan
kecil dalam pengejaan kata— sehingga kata itu juga pernah diter-
jemahkan “untuk dibakar.” Salinan yang paling kuno menggu-
nakan pengejaan “dengan bangganya.”
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yang jahat, tetapi bersukacita waktu melihat
mereka hidup sesuai ajaran yang benar. 7 Kasih
itu kuat sehingga bisa bertahan menghadapi
segala sesuatu. Kasih selalu siap untuk percaya
dan berharap hal-hal yang baik mengenai orang
lain. Dan kasih selalu sabar dalam setiap situasi.

8 Kasih akan bertahan untuk selama-lamanya!
Tetapi akan datang waktunya di mana berbagai
kemampuan khusus tersebut tidak diperlukan
lagi— termasuk kemampuan menyampaikan pe-
san dari Allah, menyampaikan pengetahuan,
atau berbicara dalam suatu bahasa lain sesuai
pimpinan Roh Kudus. 9 Kemampuan khusus un-
tuk menyampaikan pesan dari Roh Allah atau
menyampaikan pengetahuan, sekarang memang
berguna, tetapi tidak bisa menyampaikan hal-
hal itu dengan lengkap. 10 Tetapi sesudah Yesus
kembali nanti, pengetahuan kita akan menjadi
lengkap, dan kemampuan khusus yang sekarang
kurang lengkap ini akandihapuskankarena tidak
diperlukan lagi.

11 Waktu saya masih kecil, saya berbicara,
berpikir, dan membuat rencana seperti anak
kecil. Tetapi waktu saya sudah menjadi de-
wasa, saya berhenti berbuat hal-hal yang bersifat
seperti anak-anak. 12Demikian juga dengan kita.
Sekarangkita sepertimelihatkekacacerminyang
kabur, tetapi ada waktunya nanti kita akan meli-
hat dengan jelas. Sekarang pengetahuan saya ku-
rang lengkap, tetapi ada saatnya nanti saya akan
mengerti semuanya sampai sedalam-dalamnya—
sama seperti Allah sudah mengenal diri saya.
13 Jadi, ketiga hal ini akan selalu penting— yaitu
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percaya, berharap, dan mengasihi. Tetapi yang
paling penting dari ketiga hal itu adalah men-
gasihi!

14
Tentang kemampuan-kemampuan yangRohAl-

lah berikan untukmenguatkan jemaat
1 Oleh karena itu, biarlah kita selalu menguta-

makankasih, laluberusaha sungguh-sungguhun-
tuk menerima kemampuan-kemampuan khusus
yang diberikan oleh Roh Allah— terutama ke-
mampuan untuk menyampaikan pesan yang di-
terima dari Roh Allah.* 2 Saya berkata seperti
itukarenaorang-orangyangmempunyai kemam-
puankhususuntukberbicaradalamsuatubahasa
lain sesuai pimpinan Roh Kudus biasanya tidak
menyampaikan sesuatu yang bisa dimengerti
olehorang lain. MelaluiRohKudusmerekahanya
berbicara kepada Allah tentang hal-hal yang
hanya dimengerti oleh Allah. 3 Sedangkan orang-
orang yang menyampaikan pesan dari Roh Al-
lah, bisa berbicara kepada orang lain untukmen-
guatkan, memberikan dorongan, danmenghibur
mereka. 4 Orang yang berbicara dalam bahasa
lain sesuai pimpinan Roh Kudus, biasanya hanya
menguatkan dirinya sendiri. Sedangkan orang

* 14:1 menyampaikan pesan yang diterima dari Allah Se-
cara harfiah, ‘profeteuete’ yang sering diterjemahkan dengan
‘bernubuat’. TSI menerjemahkan dengan arti yang lebih luas,
karena ternyata dalam pasal ini dan bagian-bagian lain di PB
bahwa kemampuan khusus tersebut bukan sekedar berbicara
tentang hal-hal yang akan terjadi. Lihat Kis. 15:32.
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yang menyampaikan pesan dari Roh Allah bisa
menguatkan seluruh jemaat.

5 Saya rindu kalian masing-masing mendapat
kemampuan khusus untuk berbicara dalam su-
atu bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus.
Tetapiyangsaya lebihrindukanadalahsupayase-
tiap kalian bisamenyampaikan pesan yang diter-
ima dari Roh Allah. Orang yang menyampaikan
pesan seperti itu lebih dibutuhkan dalam jemaat
daripadaorangyangberbicaradalambahasa lain
sesuai pimpinan Roh. Tetapi kemampuan untuk
berbicara dalam bahasa lain itu bisa dinilai sama
dengan kemampuan menyampaikan pesan dari
Roh Allah, asal ada anggota yang mempunyai ke-
mampuan rohani untuk menerjemahkan bahasa
lain itu. Karena dengan demikian seluruh jemaat
bisa dikuatkan melalui apa yang disampaikan-
nya.

6 Saudara-saudari, percuma saja kalau saya
datang kepada kalian dan hanya menggunakan
kemampuan khusus untuk berbicara dalam su-
atu bahasa asing yang kalian tidak mengerti!
Saya hanya bisa menolong kalian kalau saya
menyampaikan penyingkapan atau pengetahuan
dari Allah, atau menyampaikan pesan yang di-
terima dari Roh Allah, atau mengajar kalian
dalam bahasa yang kalian mengerti. 7 Hal itu
bisa digambarkan dengan alat musik— seperti
suling atau gitar. Biarpun alat musik itu bukan
manusiayanghidup, tetapi kalaudimainkanasal-
asalan, maka orang yang mendengar tidak bisa
menangkap lagu apa yang sedang dimainkan.
8 Demikian juga seorang tentara yang bertugas
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sebagai pemain terompet, kalau dia tidak tahu
cara meniup dengan jelas, maka tentara yang
lain tidak akan mengerti kalau bunyi terompet-
nya itu merupakan perintah supaya siap siaga
untuk berperang. 9Demikian juga halnya dengan
kamu yang berbicara dalam suatu bahasa lain
sesuai pimpinan Roh. Kalau kata-katamu tidak
bisa dimengerti, bagaimana kata-katamu itu bisa
berguna bagi para pendengar? Kamu seperti
berbicara kepada angin saja.

10 Memang ada banyak sekali bahasa di
dunia, dan setiap bahasa digunakan untuk
menyampaikan pesan-pesan yang berarti kepada
orang-orang yang menggunakan bahasa itu.
11 Tetapi kalau saya tidak mengerti bahasa
seseorang, maka saya menjadi orang asing bagi
dia, dan saya juga menganggap dia orang asing.
12 Demikian juga dengan kamu. Karena kamu
sangat merindukan kemampuan khusus dari
Roh Kudus, sebaiknya kamu berdoa dengan
sungguh-sungguh supaya kamu diberikan salah
satu kemampuan yang lebih dibutuhkan untuk
menguatkan jemaatmu.

13 Jadi, orang yang mempunyai kemampuan
khusus untuk berbicara dalam bahasa lain
sesuai pimpinan Roh, hendaklah dia berdoa
supaya diberikan juga kemampuan untuk
menerjemahkan apa yang dia sampaikan dalam
bahasa lain itu. 14 Kalau saya berdoa dalam
bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus, yang
berdoa hanyalah roh saya saja, sedangkan
pikiran saya diam. 15 Jadi, saya putuskan untuk
melakukan ini: Waktu saya berdoa, saya akan
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melibatkan roh danpikiran saya. Danwaktu saya
menyanyikan pujian, saya akan melibatkan roh
dan pikiran saya. 16 Karena kalau kamu memuji
Allah dengan rohmu dengan menggunakan
kemampuan berbicara dalam bahasa lain,
bagaimana pendengar yang tidak mengerti bisa
turut memuji Allah atau mengucapkan “Amin”
atas ucapan syukurmu itu? 17 Sekalipun kamu
bersyukur kepada Allah dengan cara yang sangat
baik, tetapiparapendengar tidakakandikuatkan.

18 Saya bersyukur kepada Allah karena—
dibanding dengan setiap kalian, saya lebih sering
menggunakan kemampuan yang diberikan
oleh Roh Kudus kepada saya untuk berbicara
dalam bahasa lain. 19 Tetapi dalam pertemuan
jemaat, daripada saya mengucapkan ribuan
kata-kata dalam bahasa lain itu, lebih baik saya
mengucapkan lima kata yang bisa dimengerti—
supaya para pendengar dikuatkan oleh ajaran
saya.

20 Saudara-saudari, tentang hal ini janganlah
berpikir seperti anak-anak. Tetapi tentang keja-
hatan— yah, jadilah seperti bayi! Tetapi dalam
pemikiranmu tentang hal ini, hendaklah kamu
menjadi dewasa! 21 Tentang kemampuan khusus
berbicaradalambahasa lain, bisadibacadidalam
Firman TUHAN,†
“Dengan memakai orang-orang yang memusuhi

mereka yang berbicara dalambahasa yang
lain—

† 14:21 Firman TUHAN Secara harfiah, “Hukum Taurat.” Dalam
bahasa Yunani, kata itu juga dipakai dengan arti luas untuk selu-
ruh Perjanjian Lama.
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yaitu suku-suku orang asing,
Aku akan berbicara kepada bangsa Israel yang

keras kepala ini,
tetapi mereka tetap tidak akan menden-
garkan Aku.”✡

Demikianlah perkataan TUHAN. 22 Dan dari
perkataan itu kita tahu bahwa pemakaian
kemampuan khusus berbahasa lain lebih cocok
didengar oleh orang-orang yang keras kepala dan
yang menolak untuk percaya kepada TUHAN,
dan kurang berguna bagi orang-orang yang
percaya. Sedangkan berbicara atau mengajar
sesuai apa yang diterima dari Roh Allah sangat
berguna untuk orang yang sudah percaya, dan
kurang cocok untukmereka yang belum percaya.
23 Walaupun begitu, kalau ada beberapa orang
yang baru masuk ke dalam pertemuan jemaat
ketika kalian semua berbicara dalam berbagai
bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus, pastilah
mereka berpikir kalian gila. 24Tetapi seandainya
kalian semua sedang menyampaikan pesan yang
diterima dari Roh Allah dan orang yang belum
percaya atau belum mengerti masuk ke dalam
pertemuan kalian itu, maka hal-hal yang kalian
sampaikan itu akan menyatakan dosa-dosanya,
dan dia akan merasa diadili oleh semua yang
kalian katakan. 25 Dan hal-hal rahasia yang ada
di dalam hatinya akan dinyatakan. Akhirnya
dia akan berlutut dan menyembah Allah serta
mengaku, “Allah benar-benar bersama kalian.”

Hendaklah pertemuan jemaat teratur supaya
✡ 14:21 Yes. 28:11-12
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salingmenguatkan
26 Jadi Saudara-saudari, inilah kesimpulan dari

semuanya: Waktu kalian berkumpul, hendak-
lah kalian masing-masing terlibat sesuai dengan
kemampuan khususmu— baik untuk membawa
nyanyian, atau mengajar, atau menyampaikan
penyingkapan dari Allah, atau berbicara dalam
bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus, atau
menerjemahkan apa yang disampaikan dalam
bahasa lain itu. Tujuan dari semuanya itu
haruslah untuk saling menguatkan. 27 Kalau
ada yang ingin berbicara kepada jemaat den-
gan menggunakan kemampuan rohani berba-
hasa lain, maka hanya diperbolehkan dua atau
paling banyak tiga orang saja. Hendaklahmereka
berbicara satu persatu, dan di antara orang yang
hadir harus ada yang bisa menerjemahkan apa
yang mereka sampaikan. 28 Kalau tidak ada
orang yang mempunyai kemampuan khusus un-
tuk menerjemahkan bahasa lain itu, maka orang
yang inginmenggunakankemampuanberbahasa
lain itu tidak diperbolehkan untuk berbicara
kepada jemaat dalam pertemuan itu. Biarlah dia
hanyamemakai kemampuan itu untuk berbicara
kepada dirinya sendiri dan kepada Allah.

29 Tentang orang-orang yang punya kemam-
puan khusus menyampaikan pesan dari Allah,
hanya dua atau tiga orang saja dari mereka yang
boleh berbicara dalam satu pertemuan. Dan hen-
daklah saudara-saudari yang lain juga menilai
apa yang mereka katakan. 30 Tetapi kalau Al-
lah menyatakan sesuatu kepada salah satu dari
mereka yang hadir, maka orang yang sedang
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bicara harus diam— supaya pesan Allah disam-
paikan dengan teratur. 31Dengan demikian kamu
semua yang mempunyai kemampuan menyam-
paikan pesan dari Allah mendapat kesempatan
satu-persatu, supaya semua yang hadir bisamen-
dapatkan pengajaran dan dikuatkan. 32 Karena
setiap orang yang mempunyai kemampuan un-
tuk menyampaikan pesan dari Allah sanggup
mengendalikan dirinya dan sabar menunggu
kapan mereka menyampaikan berita dari Al-
lah. 33 Karena Allah tidak menginginkan keka-
cauan, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan
berdasarkan pimpinan-Nya akan selalu berlang-
sung dengan tenang.
Sesuai dengan apa yang dilakukan dalam

semua ibadah umat Allah, 34 perempuan-
perempuan sebaiknya berdiam diri dalam
ibadah. Perempuan-perempuan tidak diizinkan
langsung berbicara, karena mereka harus
terus hormat dan taat kepada pimpinan suami
masing-masing— seperti yang dikatakan dalam
Hukum Taurat. 35 Kalau seorang perempuan
ingin bertanya sesuatu, hendaklah dia bertanya
kepada suaminya di rumah, karena perempuan
sebaiknya tidak berbicara di dalam ibadah.

36Kalau ada di antara kalian yang tidak senang
dengan ajaran saya ini, ingatlah bahwa bukan
kalian yang pertamamenerima ajaran dari Allah,
dan bukan kalian saja yang menjadi pengikut
Kristus! Biarlah kalian juga mengikuti kebiasaan
jemaat-jemaat Kristus di tempat-tempat yang
lain. 37 Kalau ada di antara kalian yang merasa
bahwa dia mempunyai kemampuan khusus
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untuk menyampaikan pesan dari Allah atau
dipenuhi oleh Roh Allah, biarlah dia mengakui
juga bahwa apa yang saya tuliskan ini adalah
perintah dari TUHAN. 38 Dan kalau orang itu
tidak mengakui ajaran ini, berarti dia tidak
mempunyai kemampuan menyampaikan pesan
dari Allah— bahkan tidak dipenuhi oleh Roh
Allah!

39 Jadi Saudara-saudari, hendaklah kalian
masing-masing berdoa dengan sungguh-sungguh
supaya kamu diberikan kemampuan khusus
untuk menyampaikan pesan dari Allah. Dan
jangan melarang saudara seiman yang lain
untuk menggunakan kemampuan khusus untuk
berbicara dalam bahasa lain sesuai pimpinan
Roh Kudus. 40 Tetapi semuanya harus dilakukan
dengan cara yang baik dan teratur.

15
Hal-hal terpenting dalamKabar Baik

1 Dan sekarang Saudara-saudari, saya ingin
mengingatkan kalian tentang Kabar Baik yang
sudah saya beritakan kepada kalian. Berita it-
ulah yang sudah kalian terima dan yang sam-
pai sekarang masih terus kalian pertahankan.
2Danmelaluiberita itulahkalian sedangmendap-
atkankeselamatan—asal kalian terus teguhmem-
percayai apa yang sudah saya beritakan kepada
kalianmasing-masing! Kalau tidak, percuma saja
kamumenjadi percaya!

3 Karena saya sudah menyampaikan kepada
kalian berita yang paling penting yang sudah
saya terima— yaitu bahwa Kristus Yesus sudah
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mati untuk menanggung hukuman akibat dosa-
dosa kita— seperti yang tertulis dalam Kitab
Suci. 4 Sesudah Dia dikuburkan, pada hari
yang ketiga Allah menghidupkan Kristus kem-
bali dari kematian— seperti tertulis dalam Kitab
Suci. 5 Saya juga menyampaikan bahwa Yesus
sudah menampakkan diri-Nya kepada Petrus,
lalu kepada kedua belas rasul-Nya.* 6 Sesudah
itu Yesus menampakkan diri kepada lima ratus
orang lebih saudara-saudari seiman kita pada
waktu yang sama. Sebagian besar dari mereka
masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa
orang dari mereka sudah meninggal. 7 Sesudah
itu Yesus menampakkan diri kepada adik-Nya
yang bernama Yakobus, lalu kepada semua rasul.
8Dan yang terakhir, Dia juga menampakkan diri
kepada saya. Jadi caranya sayamenjadi rasul bisa
digambarkan seperti bayi yang lahir terlambat—
sesudah sepuluh bulan.

9 Jadi saya memikirkan diri saya sebagai yang
paling hina dari semua rasul. Bahkan saya
tidak layak disebut rasul, karena saya sudah
menganiaya umat Allah sebelum saya percaya
kepada Yesus. 10 Tetapi saya menjadi seperti
yang sekarang ini hanya karena kebaikan hati
Allah. Dan sudah terbukti saya tidak sia-siakan
kebaikan hati-Nya itu! Karena saya bekerja
keras melebihi rasul-rasul yang lain. Tetapi itu
bukan karena kekuatan saya atau karena saya
* 15:5 kedua belas rasul-Nya Paulus menulis “si Dua Belas”—
yang sudah menjadi istilah untuk rasul-rasul Yesus. Dia masih
menggunakan istilah ituwalaupunYesus tidakmenampakkandiri
kepada Yudas dari desa Kariot.
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yang terlalu rajin, melainkan karena terdorong
oleh kebaikan hati Allah yang ada di dalam diri
saya. 11 Jadi, baik saya maupun rasul-rasul lain
yang menyampaikan berita keselamatan kepada
kalian, berita itulah yang selalu kami sampaikan,
danberita itu jugalahyang sudahkalianpercayai.

Sesudahmati, kita akan hidup kembali
12 Jadi, kalau kami para rasul selalu memberi-

takan bahwa Kristus sudah dihidupkan kembali
dari kematian, kenapa ada beberapa orang di an-
tara kalian yang berkata bahwa kita orang-orang
percaya tidak akan dihidupkan dari kematian?
13 Karena kalau kita tidak dihidupkan kembali
dari kematian, itu berarti Kristus juga tidak per-
nah hidup kembali dari kematian. 14 Dan seki-
ranya Kristus tidak pernah dihidupkan kembali,
maka sia-sialahberita yangkami sampaikan. Dan
keyakinan kalian juga sia-sia saja. 15Kalau begitu
kami juga keliru, karena ternyata kami sudah
mengajarkan yang salah tentang Allah. Karena
kami sudah memberitakan bahwa Allah sudah
menghidupkan Kristus kembali. Padahal— kalau
benar bahwa orang-orang mati tidak pernah di-
hidupkan kembali, maka Allah pun tidak pernah
menghidupkan Kristus! 16 Karena kalau benar
orang-orang mati tidak akan pernah dihidupkan
kembali, berarti Kristus juga tidak pernah di-
hidupkan kembali. 17 Dan kalau Kristus tidak
dihidupkan kembali dari kematian, percuma saja
keyakinan kita, dan kita masih hidup di dalam
dosa! 18Demikian juga saudara-saudari kita yang
sudah bersatu dengan Kristus dan yang sudah



1 Korintus 15:19 lxii 1 Korintus 15:24

mati. Mereka tidak diselamatkan melainkan
sudah binasa! 19 Dan kalau pengharapan kita
kepada Kristus hanya untuk kehidupan di dalam
dunia ini saja, kitalah yang paling malang di an-
tara semuamanusia!

20Tetapi sebenarnya Kristus sudah dihidupkan
kembali dari antara orang-orangmati! Hal itulah
yang menjadi jaminan bahwa orang-orang lain
yang sudahmati pasti akan dihidupkan kembali.†
21 Jadi perhatikanlah hal ini: Kuasa kematian
menular kepada manusia karena perbuatan satu
orang— yaitu Adam. Jadi sekarang oleh karena
Satu Orang jugalah— yaitu Yesus, manusia di-
hidupkan kembali dari kematian. 22Karena seba-
gai keturunan Adam, semuamanusia mengalami
kematian. Tetapi setiap kita yang bersatu den-
gan Kristus dihidupkan kembali dari kematian.
23 Tetapi proses kehidupan kembali ini terjadi
secara bertahap: Pertama Kristus sudah dihidup-
kan kembali dari kematian sebagai jaminan buat
kita. Kemudian pada kedatangan-Nya kembali,
kita semua yang sudah menjadi milik Kristus di-
hidupkan kembali dari kematian. 24 Kemudian
terjadilah hal yang terakhir dari semuanya—
yaitu waktu Kristus akan membinasakan setiap
pemerintahan, kerajaan, dan penguasa yang lain.
Sesudah itu Dia akan menyerahkan segala sesu-
† 15:20 menjadi jaminan…Secaraharfiah, “hasil (panen)pertama
dari yang tertidur (dalam kematian).” Yesus digambarkan seperti
hasil panen pertama. Dalam Perjanjian Lama, hasil panen yang
pertama diberikan kepada Allah. (Im. 23:9-14) Dalam ayat ini
hasil panen pertama merupakan jaminan bahwa pasti masih ada
banyak lagi hasil yang akan dipanen.



1 Korintus 15:25 lxiii 1 Korintus 15:29

atu kepada Allah Bapa, supaya Allahmemerintah
sebagai Raja Agung.

25Karena Allah sudah menetapkan untuk Kris-
tus “duduk di sebelah kanan” Allah dan memer-
intah sebagai Raja sampai tiba saat yang Allah su-
dah janjikan kepada-Nya— yaitu, “Aku akanmen-
galahkan semua yang memusuhi-Mu dan mem-
buat mereka menjadi budak-Mu.”✡ 26Musuh ter-
akhir yang akan dibinasakan adalah kuasa ke-
matian. 27 Karena Kitab Suci menuliskan, “Al-
lah sudah meletakkan segala sesuatu di bawah
kuasa-Nya.”✡ Dengan tulisan, “Allah sudah mele-
takkan segala sesuatu di bawah kuasa-Nya,” je-
laslah bahwa Allah Bapa sendiri tidak ikut di
dalamnya. 28 Tetapi sesudah segala sesuatu be-
rada di bawah kuasa Anak Allah, maka Kristus
sendiri yang akan menunjukkan bahwa diri-Nya
sendiri juga berada di bawah kuasa Allah Bapa—
yaitu Dia yang sudah meletakkan segala sesuatu
di bawah kuasa Anak-Nya. Dengan demikian
nyatalah bahwa Allah adalah Yang Mahakuasa
danMahatinggi.

29 Dan lagi tentang kebangkitan kita orang-
orang percaya dari kematian: Kalau memang be-
nar orang-orang mati tidak dihidupkan kembali
dari kematian, kenapa pernah ada dari saudara-
saudari kita seiman yang minta dibaptis dengan
air sekali lagi untuk mewakili bapak atau ibunya

✡ 15:25 Mzm. 110:1; Mat. 22:44; Kis. 2:34-35; Ibr. 1:13 ✡ 15:27
Mzm. 8:6
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yang sudah mati?‡ Sudah jelas saudara-saudari
kita itu berpikir bahwa kita sebagai pengikut
Kristus juga akan dihidupkan kembali dari kema-
tian. Kalau tidak begitu, kenapa mereka memo-
hon untuk melakukan yang seperti itu? 30 Dan
kami rasul-rasul menjadi bukti lagi: Kalau kita
tidak akan dihidupkan kembali dari kematian,
kenapa setiap saat kami tidakpernah takutmeng-
hadapi bahaya? 31Benar Saudara-saudari, setiap
saat saya siap mati! Saya bersumpah bahwa
itu benar, dan rasa bangga saya terhadap kalian
juga adalah benar! Saya bangga terhadap kalian
karena kalianlah bukti pelayanan saya dalam
pimpinan Tuhan kita Kristus Yesus. 32 Buat apa
saya rela berjuang melawan orang-orang yang
sangat ganas di kota Efesus?! Kalau kita manusia
hanya mati saja dan tidak pernah dihidupkan
kembali, maka akan terjadilah seperti ini, “Mar-
ilah kita memuaskan diri kita dengan makanan
dan minuman, karena besok kita akan mati.”✡
33 Tetapi janganlah kalian tertipu oleh orang-

‡ 15:29 dibaptis … yang sudah mati Secara harfiah, “dibaptis
untuk pihak orangmati.” Kemungkinan besar maksudnya adalah
dibaptis untuk anggota keluarganya yang sudah meninggal se-
belum mereka sempat mendengar tentang Yesus. Anggota kelu-
arga orang-orang seperti itu pasti berpikir seperti ini, “Aduh!
Bapak saya sudah percaya Raja Penyelamat akan datang, jadi dia
pasti menjadi pengikut Yesus kalau dia mendapat kesempatan.”
Paulus menggunakan contoh ini yang pernah dibuat oleh orang
Kristen yang pertama sebagai bukti bahwa orang Kristen itu me-
mang percaya akan dihidupkan kembali dari kematian. Tetapi
Paulus tidak bermaksud supaya orang Kristen zaman sekarang
melakukan baptisan seperti itu. ✡ 15:32 Yes. 22:13; 56:12
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orang yang berkata seperti itu! Karena ada perib-
ahasa, “Kalau bergaul dengan orang-orang jahat,
nanti kamuakanmenjadi sepertimereka.” 34 Jadi,
sekarang benar-benarlah sadar! Dan jangan-
lah berbuat dosa lagi! Seharusnya kalian malu,
karena sudah jelas bahwa di antara kalian ada
beberapa orang yang tidakmengenal Allah.

Waktu kita dihidupkan kembali, bagaimana
dengan tubuh kita

35 Tetapi sering ada pertanyaan, “Bagaimana
orangmati akandihidupkankembali? Waktukita
dihidupkan, seperti apakah tubuh kita nanti?”
36Pertanyaan itu adalah pertanyaan bodoh. Bibit
tanaman yang ditanam pertama mengalami ke-
matian supaya bisa tumbuh dan hidup kembali.
37 Dan kalau kamu menanam suatu tanaman,
yang kamu tanam bukanlah semua bagian tana-
man yang masih tumbuh. Tetapi yang ditanam
adalah bizinya— seperti biji gandum atau biji-
bijian yang lain. 38 Sesudah ditanam, Allah se-
lalu memberikan tubuh kepada bibit itu sesuai
dengan yang ditetapkan-Nya untuk setiap jenis
bibit. 39 Ada bermacam-macam tanaman, be-
gitu juga ada perbedaan antara badan manu-
sia dengan badan makhluk hidup yang lain—
seperti binatang, burung, dan ikan. 40Begitu juga
benda-benda yang ada di bumi berbeda dengan
benda-benda yang ada di langit. Dan keindahan
benda-bendadi langitberbedadengankeindahan
benda-benda di bumi. 41 Keindahan matahari
berbeda dengan keindahan bulan. Dan setiap
bintang keindahan cahayanya berbeda-beda.
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42 Demikian juga akan ada perubahan tubuh
yang kita akan alami pada saat kita dihidup-
kan kembali! Tubuh kita yang dikuburkan akan
hancur seperti bibit yang ditanam, tetapi tubuh
yang diberikan kepada kita ketika kita dihidup-
kan kembali tidak bisa hancur lagi! 43 Ketika
tubuh kita dikuburkan— seperti bibit yang di-
tanam, kelihatannya hina dan lemah. Tetapi
ketika dihidupkan kembali, menjadi tubuh sur-
gawi yangmuliadanmempunyai kuasa! 44Tubuh
yangdigambarkanseperti bibit yang ‘ditanam’ itu
adalah tubuh jasmani. Tetapi yang dihidupkan
kembali adalah tubuh rohani.
Tentu saja, kalau ada tubuh jasmani, berarti

tubuh rohani juga harus ada. 45 Seperti yang
tertulis dalam Kitab Suci, “Manusia yang
pertama— yaitu Adam, menjadi makhluk yang
hidup.” Tetapi Orang yang seperti Adam yang
terakhir§— yaitu Kristus, adalah Roh yang
memberi hidup.✡ 46 Dari contoh itu kita bisa
lihat bahwa yang pertama datang adalah
makhluk jasmani, kemudian barulah makhluk
rohani. 47 Manusia yang pertama— yaitu Adam,
diciptakan dari debu tanah, sedangkan Dia
yang digambarkan sebagai Adam kedua— yaitu
Kristus, berasal dari surga. 48 Begitu juga kita
manusia duniawi mempunyai tubuh duniawi
seperti Adam. Dan semua orang yang menjadi
warga kerajaan surga diberikan tubuh seperti
tubuh Dia yang berasal dari surga. 49 Sekarang
§ 15:45 AdamNamaAdamartinya ‘manusia’. Di sini “Adamyang
terakhir” menunjuk kepada Kristus sebagai ‘Manusia Surgawi’.
✡ 15:45 Kej. 2:7
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kita hidup menurut gambar manusia pertama
yang berasal dari debu tanah. Begitu juga nanti
kita diubahkan menjadi manusia yang baru
sesuai dengan gambar Dia yang berasal dari
surga.

50 Saudara-saudari, ini penting untuk
dimengerti: Tubuh jasmani kita yang terdiri
dari daging dan darah tidak bisa menjadi warga
kerajaan Allah. Tubuh kita ini yang menuju
kematian tidak bisa masuk ke tempat yang
selama-lamanya. 51 Perhatikanlah! Karena
sekarang saya mau bukakan suatu rahasia
kepada kalian: Kita tidak akan mati semuanya,
tetapi setiap kita akan diubahkan! 52Hal itu akan
terjadi sesaat saja atau hanya dalam sekejap
mata, dan kita semua akan diubahkan. Dan
kejadian itu akan terjadi ketika terdengar bunyi
terompet terakhir. Saat itu semua orang yang
percaya penuh yang sudahmati akan dihidupkan
kembali dengan tubuh yang baru— yaitu tubuh
yang tidak bisa mengalami kematian lagi,
dan setiap kita yang masih hidup pada waktu
kejadian itu langsung diubahkanmenjadi seperti
mereka. 53 Perubahan yang kita alami nanti bisa
digambarkan seperti pada waktu kita mengganti
pakaian. Karena tubuh yang bisa mati itu akan
diganti dengan tubuhyang tidakbisamati. 54 Jadi,
waktu tubuh kita yang bisa mati itu diganti
dengan tubuh yang tidak bisa mati, tepatlah
Firman yang tertulis ini,
“Kuasa kematian sudah dikalahkan, dan kita su-

dahmenang!”✡
✡ 15:54 Yes. 25:8
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55 “Hei maut, kami tidak takut kepadamu lagi!
Hei maut, kamu tidak berkuasa lagi untuk
menyakiti kami!”✡

56Kuasamaut untukmenyakiti berasal dari dosa.
DanHukumTaurat seringmenjadi pendorong se-
hinggamanusiamenjadi budak dari kuasa dosa.*
57 Tetapi kita bersyukur kepada Allah, karena
melalui Tuhan kita Kristus Yesus, kita diberi ke-
menangan!

58 Oleh karena itu, Saudara-saudari yang
saya kasihi, bertahanlah! Apa pun tidak boleh
mengguncangkan keyakinanmu! Berikanlah
dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan pelayanan
TuhanYesus, karenakita tahu—denganpimpinan
Tuhan, apa saja yang kita kerjakan tidak akan
pernah sia-sia.

16
Bantuan untuk saudara-saudari seiman

1 Dan sekarang saya mau memberi petunjuk
tentang dana yang sedang dikumpulkan untuk
umat Allah yang berada di provinsi Yudea.
Saya mau memberi nasihat yang sama seperti
yang saya berikan kepada jemaat-jemaat di
Galatia: 2 Setiap hari Minggu,* hendaklah
kalian masing-masing memisahkan sejumlah
uang dari penghasilan yang TUHAN berikan
kepadamu. Kumpulkanlah uangmu itu lalu
simpanlah dengan aman, sehingga kamu tidak
✡ 15:55 Hos. 13:14 * 15:56 Hukum Taurat … kuasa dosa
Paulus menjelaskan maksud kalimat ini dalam Rom. 5:13 dan
Rom. 7:7-25. * 16:2 hari Minggu Secara harfiah, “hari pertama
setiapminggu.”
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perlu mengumpulkan uang lagi pada waktu saya
datang. 3Ketika saya datang, kita akan mengutus
beberapa orang yang kalian pilih sendiri untuk
membawa pemberian itu ke Yerusalem. Mereka
juga akan membawa surat pengantar. 4 Atau
kalau kalian rasa lebih baik, saya juga akan ikut
pergi bersamamereka.

Rencana Paulus
5 Dalam perjalanan menuju kalian, saya

berencana melewati provinsi Makedonia.
6 Mungkin saya akan tinggal beberapa waktu
bersama kalian— bahkan sampai akhir musim
dingin. Dengan begitu, kalian bisa menolong
saya melanjutkan perjalanan ke mana pun saya
pergi. 7 Karena saya tidak mau sebentar saja
mengunjungi kalian. Saya berharap saya bisa
tinggal lebih lamabersamakalian—kalauTUHAN
menghendaki. 8Tetapi saya akan tinggal di Efesus
sampai hari raya Pentakosta. 9Sayamemutuskan
seperti itu karena kesempatan untuk berhasil
menyampaikanberita keselamatan terbuka lebar
bagi saya di sini. Tetapi banyak juga orang yang
menentang pekerjaan saya itu.

10 Kalau Timotius mengunjungi kalian, usa-
hakanlah supaya dia tidak perlu kuatir tentang
apa pun selama dia bersama kalian, karena dia
bekerja untuk TUHAN— sama seperti saya. 11 Jadi
jangansampaiadayangmerendahkandia. Tetapi
kalian tolonglahdiadalamperjalanannyadengan
berkat yang ada pada kalian, sehingga dia bisa
kembali kepada saya dengan selamat. Karena
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saya menantikan dia bersama dengan saudara-
saudara seimanyang lainyangakan ikutbersama
dia.

12 Sekarang tentang saudara kita Apolos: Saya
sungguh-sungguh mendesak dia supaya dia
bersama saudara-saudara yang lain itu datang
mengunjungi kalian. Tetapi dia menolak untuk
datang sekarang. Dia akan mencari kesempatan
yang baik untukmengunjungi kalian.

Paulusmengakhiri suratnya
13Waspadalah. Teruslahpercayapenuhkepada

Kristus. Berjuanglah dengan berani demi Yesus,
dan tetaplahberpegangkepadaDia. 14Hendaklah
kamu melakukan segala sesuatu dengan men-
gasihi sesamamu.

15Kalian tahubahwaStefanus dankeluarganya
adalahorangyangpertamapercayakepadaYesus
di Akaya. Dan mereka sudah merelakan diri
untuk melayani umat Allah. Karena itu Saudara-
Saudari, saya mohon supaya kalian 16 menaati
mereka dan semua orang lain yang bekerja
keras seperti mereka dalampekerjaan pelayanan
TUHAN.

17Saya senang sekali atas kedatangan Stefanus,
Fortunatus, dan Akaikus. Dulu saya merasa ke-
sepian karena kalian semua tidak bersama saya.
Tetapi sekarang, dengan mereka ada di sini, saya
merasa seperti bersama kalian lagi. 18Mereka su-
dah menghiburkan dan menguatkan hati saya—
sebagaimana mereka sering lakukan di antara
kalian. Biarlah kalian selalu menghargai orang-
orang seperti mereka.
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19 Jemaat-jemaat yang di sini di Asia menyam-
paikan salam kepada kalian. Akwila dan Priskila
menyampaikan salam penuh kasih dalam Tuhan
Yesus kepada kalian. Juga jemaat yang selalu
berkumpul di rumah mereka menyampaikan
salam kepada kalian. 20 Semua saudara-saudari
seiman di sini menyampaikan salam kepada
kalian. Dan sesudah kalian membaca surat ini,
sebagai umat yang sudah disucikan oleh Allah,
hendaklah kalian saling memberi salam dengan
penuh kasih† satu sama lain.

21Saya, Paulus,menuliskan salam terakhir saya
ini dengan tangan saya sendiri.

22 Biarlah semua orang yang tidak mengasihi
Tuhan Yesusmenerimahukuman yang berat dari
Dia!
Datanglah, ya Tuhan Yesus!‡
23 Doa saya, Tuhan Yesus akan selalu baik hati

kepada kalian.
24 Saya juga mengasihi kalian semua yang

bersatu dengan Kristus Yesus.

† 16:20 disucikan … salam dengan penuh kasih Secara harfiah,
“ciuman kudus.” ‡ 16:22 Datanglah, ya Tuhan Yesus
Secara harfiah Paulus menggunakan satu kata dalam bahasa
Ibrani/Aram— yaitu “maranatha.”
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