
Lukas 1:1 i Lukas 1:5

Injil Lukas

Prakata Lukas
1 Kepada yang terhormat Bapak Teofilus.*

Banyak orang sudah berusaha menuliskan
laporan tentang berbagai peristiwa yang
terjadi di antara kita. 2 Mereka menuliskan
laporan mereka sesuai dengan apa yang sudah
diceritakan oleh orang-orang yang menyaksikan
sendiri peristiwa-peristiwa itu dari sejak awal.
Para saksi mata itu sudah melayani Tuhan
dengan memberitakan kabar itu ke mana-mana.
3 Jadi, karena sejak awal saya sudah selidiki
semua peristiwa itu dengan teliti dari para
saksi mata, maka saya berpikir, “Sebaiknya
saya menuliskan laporannya secara teratur
untuk Bapak Teofilus.” 4 Dengan begitu, Bapak
mengetahui bahwa apa yang diajarkan kepada
Bapak adalah benar sekali.

Malaikat Gabriel memberitahukan tentang ke-
lahiran Yohanes Pembaptis

5PadawaktuHerodesmemerintah sebagai raja
di provinsi Yudea di bawah pemerintahan raja

* 1:1 TeofilusNamaTeofilus berarti ‘orang yangmengasihi Allah’
atau ‘sahabat Allah’. Ada kemungkinan bahwa Lukas menulis
Injil ini sebagai laporankepada seorang terkemukayangbernama
Teofilus. Tetapi karena arti nama itu, maka ada banyak penafsir
yang berpikir bahwa laporan Lukas ini ditujukan kepada semua
orang yangmengasihi Allah.
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agung di Roma, ada seorang imam bernama Za-
karia. Dia adalah salah satu anggota dalam
kelompok imam yang bernama kelompok Abia.†
Istrinya bernama Elisabet. Dia juga berasal
dari keturunan Harun— imam yang pertama.
6Kehidupan Zakaria dan istrinyamenyenangkan
hati Allah, karena mereka selalu hidup benar
menurut kemauan Allah— yaitu selalu menaati
semua perintah dan peraturan TUHAN tanpa ke-
salahan. 7 Tetapi mereka tidak mempunyai anak
karena Elisabet mandul, dan mereka juga sudah
sangat tua.

8 Pada suatu hari ketika kelompok Abia men-
dapat giliran untuk melayani di Rumah Allah,
Zakaria menjalankan tugasnya sebagai imam di
hadapan Allah. 9 Dan seperti kebiasaan para
imam, mereka membuang undi untuk menge-
tahui siapa yang akan membakar kemenyan di
bagianRumahAllah yang bernamaRuangKudus.
Dan ternyata Zakaria yang terpilih untuk tugas
itu. 10 Ketika tiba waktunya untuk pembakaran
kemenyan dan Zakaria sudah masuk ke dalam
Ruang Kudus, sesuai kebiasaan jam berdoa, di
luar di teras Rumah Allah banyak sekali orang
sedang berdoa.

11 Lalu tiba-tiba dia melihat malaikat berdiri
di sebelah kanan mezbah yang adalah tempat
untuk membakar kemenyan. 12 Ketika Zakaria
melihatmalaikat itu, dia terkejut dan takut sekali.
13Tetapimalaikat itu berkata kepadanya, “Jangan
† 1:5 kelompok Abia Para imam terbagi dalam dua puluh empat
kelompok, untukmengatur waktunyamereka bertugas di Rumah
Allah setiap tahun. Lihat 1Taw. 24.
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takut, Zakaria. Allah sudah mendengar doamu:
Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak
laki-laki bagimu. Hendaklah kamu menamakan
dia Yohanes. 14 Kamu akan bergembira dan
bahagia karena anakmu itu, dan banyak orang
juga akan turut bergembira karena kelahiran-
nya. 15 Karena dia akan menjadi orang yang
agung di hadapan Allah. Sebagai tanda dia
dikhususkan bagi Allah, dia tidak boleh minum
anggur atau minuman keras lainnya.‡ Dia akan
selalu dipenuhi oleh Roh Kudus— bahkan sejak
dalam kandungan ibunya. 16 Dia akan mem-
bimbing banyak orang Israel supaya mereka
kembali kepada TUHAN— Allah mereka. 17 Dia
akan menyiapkan umat Allah sebelum kedatan-
gan Tuhan ke dunia ini. Roh Allah akan mem-
berikan kuasa kepadanya untuk bisa bekerja
seperti Nabi Elia. Akibat pelayanannya, orang tua
akanmengasihi anak-anak mereka kembali. Dan
dia akan membimbing orang-orang yang tidak
taat kepada TUHAN menjadi taat kembali. Dan
cara berpikirmerekamenjadi bijaksana kembali,
sehinggamerekamau hidup benar.”

18 Lalu Zakaria berkata kepada malaikat itu,
“Bagaimana saya bisa yakin bahwa apa yang en-
gkau katakan itu benar-benar akan terjadi? Saya
dan istri saya sudah terlalu tuauntukbisamenda-
patkan anak kandung!”

19 Dan malaikat itu menjawab, “Nama saya
‡ 1:15 Sebagai tanda … tidak boleh minum anggur … Perintah
seperti ini juga diberikan kepada orang tua Simson (Hak. 13:5, 7),
jadi orang tua Yohanes pasti berpikir bahwa anak mereka akan
menjadi nabi.
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Gabriel. Saya selalu berdiri di hadapan Allah dan
selalu siap membawa berita-Nya. Dialah yang
menyuruh sayauntukmenyampaikankabar baik
ini kepadamu. 20Dengarlah! Apayang sudahsaya
sampaikan kepadamu pasti akan terjadi pada
waktunya. Tetapi karena kamu tidak percaya
kata-kata saya, maka kamu akan menjadi bisu
dan tidak bisa bicara sampai pada saat semua ini
menjadi kenyataan.”

21 Sementara itu, orang banyak itu masih
menanti-nantikan Zakaria di luar. Mereka heran
karena dia begitu lama di dalam Ruang Kudus.
22 Ketika dia keluar, dia sudah menjadi bisu dan
tidak bisa lagi berbicara kepada mereka. Dia
hanya bisa memberi tanda dengan tangannya
kepada mereka. Akhirnya mereka sadar bahwa
dia sudahmendapat penglihatan di dalam Ruang
Kudus. 23 Sesudah selesai giliran bertugas,
Zakaria pulang ke rumahnya di desa.

24Tidak lamakemudian istrinya Elisabet hamil.
Selama lima bulan Elisabet tidak ke mana-mana
dan tidak menampakkan dirinya kepada orang-
orang, 25 karena dia berpikir “Sudah begitu lama
orang-orang menghina saya karena mandul,
tetapi akhirnya TUHAN mengasihani saya. Jadi
biarlah orang-orang tahu bahwa saya sudah
hamil ketika merekamelihat saya!”

Malaikat Gabriel memberitahukan Maria ten-
tang kelahiran Yesus

26-27 Ketika Elisabet hamil enam bulan, Allah
mengutus malaikat Gabriel kepada seorang per-
awan muda bernama Maria yang tinggal di kota



Lukas 1:28 v Lukas 1:37

Nazaret di provinsi Galilea. Maria bertunan-
gan dengan Yusuf— seorang keturunan Daud.
28Begitumalaikat itu sampai, diaberkata, “Salam!
TUHAN sungguh baik hati kepadamu. Dia meny-
ertaimu!”

29Maria sangat terkejut mendengar perkataan
malaikat itu dan bertanya-tanya dalam hatinya
tentang arti salam itu.

30 Lalu malaikat itu berkata lagi kepadanya,
“Jangan takut Maria. Allah sangat baik hati
kepadamu. 31 Dengarkanlah! Kamu akan hamil
dan melahirkan seorang Anak laki-laki. Hendak-
lah kamu menamakan Dia Yesus. 32 Dia akan
menjadi Orang Agung dan akan disebut Anak
Allah Yang Mahatinggi. Dan TUHAN Allah akan
mengangkat Dia menjadi Raja seperti Daud—
nenek moyang-Nya. 33 Dan sampai selamanya
Dia akan memerintah orang Yahudi— yaitu ke-
turunan Yakub. Dan kerajaan-Nya tidak akan
pernah berakhir.”

34 Lalu Maria berkata kepada malaikat itu,
“Wah! Bagaimana mungkin semua hal itu akan
terjadi?! Karena sayamasih perawan.”

35 Dan malaikat itu menjawab, “Roh Kudus
akan datang kepadamu, dan kuasa Yang Mahat-
inggi akan datang ke atas kamu, sehingga Anak
kudus yang kamu lahirkan itu akan disebut Anak
Allah. 36 Juga, saudarimu Elisabet sedang hamil
enam bulan dan akan melahirkan seorang anak
laki-laki, padahal dia sudah tua sekali dan orang-
orang berkata bahwa dia mandul. 37Karena bagi
Allah tidak ada sesuatu yang tidakmungkin.”
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38 Kata Maria, “Saya ini hamba TUHAN yang
hina. Apa yang engkau katakan itu hendaklah
terjadi kepada saya.” Lalu malaikat itu pergi
meninggalkan dia.

Mariamengunjungi Elisabet
39 Tidak lama kemudian, dengan buru-buru

Maria bersiap-siap dan pergi ke sebuah desa
di daerah pegunungan di provinsi Yudea
40 untuk mengunjungi Elisabet dan Zakaria.
Ketika Maria memasuki rumah mereka, dia
mengucapkan salam kepada Elisabet. 41 Ketika
Elisabet mendengar salam dari Maria itu, anak
dalam kandungan Elisabet menendang-nendang
kesenangan. Kemudian Elisabet dipenuhi Roh
Kudus. 42 Dengan suara keras dia berbicara,
“Maria, kamulah perempuan yang paling
diberkati Allah di antara semua perempuan!
Dan Anak yang ada dalam kandunganmu
sekarang juga sangat diberkati! 43 Sekarang saya
sungguh mendapat kehormatan besar, karena
ibu yang akan melahirkan Tuhan saya datang
mengunjungi saya. 44Karena begitu saya dengar
salam darimu, anak dalam kandungan saya
menendang-nendang dengan senang. 45 Betapa
bahagianya kamu, karena kamu percaya bahwa
apa yang TUHAN katakan kepadamu akan
ditepati!”

Mariamemuji Allah
46KemudianMaria berkata,

“Saya memuji TUHAN Allah dengan segenap hati
saya,
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47 dan saya sangat bersukacita karena Allah
adalah Penyelamat saya.

48Karena Dia sudahmemperhatikan saya,
walaupun saya ini seorang hamba TUHAN
yang hina.

Jadi mulai sekarang dan sampai seterusnya
semua orang akanmengingat betapa TUHAN
memberkati saya.

49KarenaYangMahakuasa sudahmelakukanhal-
hal yang luar biasa untuk saya.

Pujilah Allah, karena Dia kudus!
50 Dan dari zaman ke zaman, Allah selalu men-

gasihani semua orang
yang takut dan hormat kepada-Nya.

51Zaman sekarang seperti zaman dulu,
Allah sekali lagi sudah mulai mengulurkan

tangan-Nya danmenunjukkan kuasa-Nya.
Di zaman dulu Diamencerai-beraikan orang-
orang yang tinggi hati

danmengacaukan semua rencanamereka.
52 Di zaman dulu juga Allah sudah menu-
runkan raja-raja dari jabatanmereka,

dan Dia meninggikan orang-orang yang ren-
dah hati.

53Dan di zaman dulu Allah pernah memberi
makanan yang enak kepada orang-orang
lapar sampai kenyang,

tetapi Dia menyuruh orang-orang kaya pergi
dengan tangan kosong.

54 Jadi, sekali lagi seperti zaman dulu, Allah
sedangmenolong Israel—

yaituumat pilihan-Nya, supayakita sungguh-
sungguhmelayani Dia.
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Dia tidak lupa akan janji-Nya untuk mengasihani
kita—

55 seperti janji-Nya kepada para nenek
moyang kita,

mulai dari Abraham sampai kepada kita ke-
turunannya

sampai selama-lamanya.”
56Maria tinggal bersama Elisabet kira-kira tiga

bulan lamanya, lalu dia pulang ke Nazaret.
Yohanes Pembaptis lahir

57 Ketika sudah cukup bulannya, Elisabet
melahirkan. Dia melahirkan seorang anak
laki-laki. 58 Lalu para tetangga dan keluarganya
mendengar bahwa TUHAN begitu mengasihani
Elisabet, dan mereka turut bersukacita bersama
dia.

59 Ketika anak itu sudah berumur seminggu,§
banyak tamu yang datang menghadiri acara
sunatan untuk anak itu. Mereka mau memberi
nama Zakaria kepadanya— sesuai dengan nama
bapaknya. 60 Tetapi Elisabet berkata, “Tidak! Dia
harus diberi nama Yohanes.”

61 Lalu mereka menjawab, “Tetapi tidak ada
keluarga kalian berdua yang mempunyai nama
itu!” 62Kemudianmerekamemberi tanda kepada
bapak anak itu untuk bertanya begini, “Bapak
maumemberi nama apa kepadanya?”

§ 1:59 seminggu Secara harfiah, “delapan hari.” Kalau bayi
laki-laki lahir pada hari Senin, maka dia disunat pada hari
Senin berikutnya. Cara perhitungan orang Yahudi adalah dengan
menghitung hari pertama dan hari terakhir. Jadi dalam contoh di
atas, hari Senin pertama dan yang terakhir dihitung, jadi jumlah-
nya adalah delapan hari.
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63 Dan Zakaria minta sebuah batu tulis, lalu
menulis, “Namanya Yohanes.” Maka mereka se-
mua heran. 64 Dan saat itu juga Zakaria dapat
berbicara kembali, dan dia mulai memuji Al-
lah. 65 Tetangga mereka semua menjadi heran
dan takut, dan kabar tentang semua kejadian itu
tersebar ke mana-mana di seluruh daerah pegu-
nungan Yudea. 66 Semua orang yang menden-
gar tentang kejadian itu bertanya-tanya dalam
hati, “Apakah anak ini akan menjadi orang pent-
ing?” Mereka bertanya seperti itu karena terny-
ata TUHANmenyertai dia.

Zakariamemuji Allah dan bernubuat
67 Kemudian Zakaria— bapak Yohanes,

dipenuhi Roh Kudus dan bernubuat seperti ini,
68 “Terpujilah TUHAN, Allah Israel.

Karena Dia sudah kembali lagi untuk meno-
long umat-Nya

dan membebaskan kita dari musuh-musuh
kita.

69 Allah sudah memberikan kepada kita seorang
Penyelamat

yang siapmemerintah dengan penuh kuasa,
dan yang berasal dari keturunan hamba-Nya
Daud.

70Hal itu sesuai dengan rencana Allah
yang disampaikan oleh nabi-nabi yang
melayani-Nya sejak zaman dahulu.

71 Karena mereka menyampaikan bahwa Allah
akan menyelamatkan kita dari musuh-
musuh kita

dan dari kuasamereka yangmembenci kita.



Lukas 1:72 x Lukas 1:79

72 Dan sekarang terbukti bahwa Allah tidak
lupa untuk melakukan sesuai dengan
perjanjian-Nya yang suci

yang pernah Dia janjikan kepada nenek
moyang kita—

yaitu untukmenunjukkan kebaikan hati-Nya
kepada kita.

73 Karena Allah sudah berjanji dengan
bersumpah demikian kepada Abraham—
nenekmoyang kita,

74 supaya kita dibebaskan dari kuasa musuh-
musuh kita,

supaya kita dapat melayani Allah tanpa rasa
takut,

75dan dengan begitu kita bisa hidup suci dan
benar di hadapan-Nya selama kita hidup.

76Dan tentang kamu— anak kecil-ku,
kamu akan disebut nabi Allah Yang Mahatinggi,

dan kamu akanmendahului Tuhan
mempersiapkan segala sesuatu untuk
kedatangan-Nya.

77 Maksudnya, kamu akan memberitahukan
kepada umat-Nya bagaimana caranya
supayamereka dapat diselamatkan

melalui pengampunan dosamereka.
78 Jadi, karena kebaikan hati Allah kita,

suatu hari yang baru— yaitu Hari Kesela-
matan dari surga, akanmenyinari kita.

79 Dengan demikian Allah akan menolong kita
yang hidup dalam kegelapan

dan dalam ketakutanmaut.
Cahaya TUHAN itu akan menuntun kita kepada

jalan TUHAN,
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supaya kita hidup dengan perasaan tenang
dalam perlindungan-Nya.”

80 Yohanes bertambah besar dan rohnya
bertambah kuat. Ketika dia sudah cukup
dewasa, dia tinggal di padang gurun sampai tiba
waktunya untuk menyatakan dirinya kepada
bangsa Israel.

2
Kelahiran Kristus Yesus✡

1 Pada waktu itu raja agung kerajaan Roma—
yang bernama Agustus, memberi perintah untuk
mengadakan sensus penduduk di setiap provinsi
Romawi, dengan tujuan supaya semua penduduk
membayar pajak. 2 Inilah sensus penduduk yang
pertamayangdiadakanwaktuKireniusmenjabat
sebagai gubernur di provinsi Siria. 3 Jadi setiap
orang pergi ke kota asalnya untuk mendaftarkan
dirinya.

4-5 Oleh karena itu Yusuf juga pergi untuk
mendaftarkan dirinya. Dia bersama Maria—
tunangannya, pergi dari kota Nazaret di provinsi
Galilea. Karena Yusuf adalah keturunan Daud,
mereka pergi ke provinsi Yudea dan ke kota
Betlehem— yang juga disebut “kota Daud.” Pada
waktu itu Maria sedang hamil. 6 Ketika mereka
berada di sana, tibalah waktunya bagi Maria
untuk melahirkan. 7 Dia melahirkan seorang
Putera— Anak sulungnya. Maria membungkus-
Nya dengan kain lampin yang panjang dan
membaringkan-Nya di dalam kotak kayu tempat
makanan ternak. Untuk sementara mereka
✡ 2: Mat. 1:18-25
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menginap di situ karena kebetulan pada waktu
itu semua rumah penginapan sudah penuh.

Para gembalamendengar tentang Yesus
8 Pada malam itu beberapa gembala sedang

menjaga kawanan domba mereka di padang di
luar kota Betlehem. 9 Tiba-tiba malaikat muncul
di depan mereka. Cahaya kemuliaan TUHAN
bersinar di sekitar mereka, dan mereka menjadi
sangat takut. 10Katamalaikat itu kepadamereka,
“Jangan takut! Saya menyampaikan kabar baik
kepada kalian— yaitu kabar yang memberi ke-
sukaan besar bagi semua orang. 11 Hari ini di
kota Daud, sudah lahir Juruselamat kalian— yaitu
Tuhan yang disebut juga Kristus.* 12 Dan inilah
yangakanmenjadi tandabagikalian: Kalianakan
menemukan seorangPutera yangdibungkusden-
gan kain lampin dan terbaring di dalam kotak
* 2:11 Kristus adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang
artinya ‘yang diurapi’. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang sama
disebut ‘Mesias’. Istilah ini menunjukkan jabatan, seperti kata
‘camat’ atau ‘gubernur’. Pada zaman Perjanjian Lama setiap raja
diurapi oleh nabi dengan minyak zaitun sebagai tanda dipilih
dan disahkan oleh Allah. Dan setiap imam dan nabi pada zaman
itu juga diurapi. Yesus pantas disebut ‘Yang Diurapi’ karena Dia
mempunyai jabatan sebagai nabi, Raja Agung, dan Imam Agung
kita (Ibr. 4-10). Karena beberapa nubuatan dalam buku para
nabi dan Mazmur, secara umum pada zaman Yesus orang Yahudi
mengetahui arti dari ‘Kristus’ sebagai Raja Penyelamat yang Al-
lah janjikan, yang akan berasal dari keturunan Raja Daud, dan
yang akan membebaskan bangsa Israel dari orang-orang yang
memusuhinya, mendirikan suatu pemerintahan dengan kuasa
Allah, dan memerintah dengan adil. Lihat Yes. 9:5-6, Kej. 3:15; Ul.
18:18-19; Mik. 5:2; Zak. 12:10-14; Mal. 3:1; 4:5-6; Mzm. 2, 16, 22, 40,
110.
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kayu— tempat makanan ternak.” 13 Tiba-tiba
bersama malaikat itu tampaklah sangat banyak
malaikat lain— yaitu batalion-batalion tentara
surgawi. Mereka sedang memuji-muji Allah dan
berkata,
14 “Kemuliaan bagi Allah di tingkat surga yang

tertinggi!
Dan hendaklah setiap orang yang berkenan
kepada-Nya di dunia ini merasa tenang
dalam perlindungan-Nya!”

15 Ketika malaikat-malaikat itu meninggalkan
mereka dan kembali ke surga, para gembala
itu berkata satu sama lain, “Sekarang mari kita
pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang su-
dah terjadi—yaituyang sudahdiberitahukanoleh
TUHAN kepada kita.”

16 Lalu mereka segera pergi ke sana dan
bertemu dengan Maria dan Yusuf. Mereka juga
melihat Anak itu terbaring di dalam kotak kayu
itu. 17 Ketika para gembala mengunjungi Bayi
itu, mereka menceritakan kepada semua yang
hadir tentang apa yang sudah diberitahukan
malaikat itu kepada mereka tentang Anak itu.
18 Setiap orang yang mendengarkan cerita para
gembala itu menjadi heran. 19 Tetapi Maria
menyimpan semua hal itu dalam hatinya dan
terus memikirkan arti semua itu. 20 Kemudian
para gembala itu kembali ke kawanan domba
mereka sambil memuliakan dan memuji-muji
Allah karena apa yang mereka lihat dan dengar.
Semuanya tepat seperti yang diberitahukan oleh
malaikat itu kepadamereka.
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21Ketika Anak itu berumur seminggu,† Dia dis-
unat dan diberi nama Yesus— yaitu nama yang
diberikan malaikat kepada-Nya sebelum Maria
mengandung Yesus.

Upacara penyucian Maria dan penyerahan
Yesus di Rumah Allah di Yerusalem

22Empat puluhhari sesudahYesus lahir, tibalah
waktunya untuk Maria dan Yusuf memberikan
kurban penyucian di Rumah Allah— seperti yang
diperintahkan oleh Hukum Musa.✡ Pada ke-
sempatan itu mereka juga membawa Yesus ke
Yerusalem dan menyerahkan Dia kepada Al-
lah— 23 sesuai dengan aturan yang tertulis dalam
Hukum TUHAN, “Setiap anak sulung laki-laki
harus diserahkan bagi TUHAN.”✡ 24 Jadi ketika
merekaberadadi sana,mereka jugamempersem-
bahkan kurban “sepasang burung tekukur atau
dua ekor merpati muda” sebagai syarat penyu-
cian diri Maria sesudah dia melahirkan— sesuai
dengan yang ditentukan dalamHukum TUHAN.✡

Simeon bernubuat tentang Yesus
25-26 Pada waktu itu di Yerusalem ada se-

orang laki-laki bernama Simeon. Dia orang
yang hidupnya benar dan taat kepada TUHAN
dengan sepenuh hati. Roh Kudus menyertai
dia. Dia sudah lama menunggu waktunya Allah
memulihkan umat Israel melalui pekerjaan Kris-
tus— seperti yang dinubuatkan oleh para nabi.
Roh Kudus sudahmenyatakan kepadanya bahwa
dia tidak akan mati sebelum melihat Kristus.
† 2:21 seminggu Lihat catatan di Luk. 1:59. ✡ 2:22 Im. 12:2-8
✡ 2:23 Kel. 13:2, 12 ✡ 2:24 Im. 12:8
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27 Jadi pada saatMariadanYusufmembawaYesus
masuk ke teras RumahAllah untukmenyerahkan
Anak mereka kepada TUHAN sesuai dengan per-
aturan Hukum Taurat, Roh Kudus sudah meng-
gerakkan hati Simeon untuk lebih duluan masuk
ke teras itu. 28 Lalu Simeon memangku-Nya sam-
bil memuji Allah, katanya,
29 “Ya TUHAN, biarlah sekarang hamba-Mu ini

meninggal dengan perasaan tenang,
karena Engkau sudah menepati janji-Mu
kepada saya.

30Denganmata saya sendiri, saya sudahmelihat
bagaimana Engkau akan menyelamatkan
umat-Mu

31 dan bagaimana caranya Engkau akan
menyelamatkan orang-orang dari setiap
suku dan bangsa.

32 Anak ini seperti terang yang akan menerangi
bangsa-bangsa yang bukan Yahudi yang
hidup dalam kegelapan,

dan Dia akan mendatangkan kemuliaan
kepada umat-Mu Israel.”

33 Yusuf dan Maria heran mendengar hal-hal
yang dikatakan Simeon tentang Anak mereka
itu. 34 Lalu Simeon berdoa supaya Allah mem-
berkati mereka. Kemudian dia berkata kepada
Maria, “Dengarlah! Sesuai dengan rencana Allah,
melalui Anak ini banyak orang Israel akan jatuh
dan dihukum oleh Allah. Dan melalui Anak ini
banyak juga yang akan dibenarkan di hadapan
Allah. Walaupun Dia diutus oleh Allah, banyak
orang yang akanmenolak Dia. 35Danmelalui Dia
pikiran-pikiran yang ada di dalam hati banyak
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orang akan menjadi nyata. Dan akan datang saat
di mana hatimu akan terasa sakit seperti ditusuk
oleh pedang yang tajam.”

Hanamelihat Yesus
36-37 Di situ juga ada nabi perempuan yang

bernama Hana— anak Fanuel dari suku Asyer.
Hana adalah janda yang sudah tua sekali— beru-
mur delapan puluh empat tahun. Waktu usia
pernikahannya hanya tujuh tahun, suaminya
mati.‡ Sesudah itu Hana hampir selalu berada
di teras Rumah Allah. Siang dan malam dia
beribadah di sana sambil berdoa dan berpuasa.
38 Pada waktu itu juga, Hana datang ke teras
itu dan memuji Allah. Dia berbicara tentang
Anak itu kepada orang banyak yang ada di situ—
yang merindukan saatnya Allah mengutus seo-
rang Penyelamat yang dijanjikan untuk membe-
baskan Yerusalem.§

Yusuf danMaria kembali ke Nazaret
39 Sesudah Yusuf dan Maria menyelesaikan se-

mua syarat Hukum TUHAN, mereka kembali ke

‡ 2:36-37 berumurdelapanpuluhempat tahun…Banyakpenafsir
berkata bahwa yang Lukas tulis di sini juga bisa diterjemahkan,
“Hana sudah tua sekali. Waktu usia pernikahannya hanya tujuh
tahun, suaminya mati. Dan pada kejadian ini dia sudah janda
selama delapan puluh empat tahun.” Jadi menurut tafsiran ini
umurHana pada kejadian ini kira-kira 105 tahun. § 2:38 mem-
bebaskanYerusalem IbukotaYerusalemmewakili semuakerajaan
Israel—yangpadawaktu itudijajaholehkerajaanRoma. Di bawah
kerajaan Roma, Israel dibagi menjadi provinsi Yudea dan Galilea.
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kota Nazaret di provinsi Galilea. 40 Anak itu se-
makin besar dan kuat. Dia penuh dengan hikmat,
dan kebaikan hati Allah selalu menyertai Dia.

Masa kanak-kanak Yesus
41 Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke

Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah.
42 Ketika Yesus sudah berumur dua belas tahun,
seperti biasanya mereka pergi ke perayaan
itu. 43-44 Sesudah perayaan selesai, Yusuf dan
Maria berangkat kembali ke Nazaret. Mereka
berpikir Yesus berada juga di tengah-tengah
rombongan orang yang pulang. Tetapi Dia masih
tinggal di Yerusalem. Waktu rombongan mereka
sudah berjalan seharian, Yusuf dan Maria mulai
mencari Dia di antara kaum keluarga dan
para kenalan mereka. 45 Ketika mereka tidak
menemukan-Nya, mereka kembali ke Yerusalem
untukmencari Dia.

46Sesudah tiga hari,merekamenemukanDia di
teras Rumah Allah. Dia sedang duduk di antara
ahli-ahli Taurat,* sambil mendengarkan mereka
* 2:46 ahli-ahli Taurat Secara harfiah, “guru-guru.” Di Luk.
5:17 kelompok yang sama disebut “guru-guru Taurat.” Kelompok
ini juga bertugas untuk menulis kembali buku-buku Musa dan
semuaFirmanTUHAN. Pada zamanAlkitab,memang semuabuku
harus ditulis dengan tangan karena belum ada alat cetak. Karena
pendidikan dan keahlianmereka dalambuku-buku FirmanAllah,
mereka menjadi guru-guru agama, ahli hukum, dan hakim untuk
orang Yahudi. Mereka juga menjadi kelompok agama yang san-
gat dihormati, dan yang ikut campur tangan juga dalam hal-hal
politik. Seperti kelompok Farisi, mereka juga tidak senang dengan
Yesus. Yesusmenegur kelompok Farisi bersama ahli-ahli Taurat di
Luk. 11:37-54 karena mereka hanya berpura-pura sebagai orang
baik.
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dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada
mereka. 47Semua orang yangmendengarkan Dia
sangat heran karena pengetahuan dan jawaban-
jawaban-Nya yang bijaksana— waktu Dia men-
jawab pertanyaan dari para ahli Taurat. 48Ketika
orang tua-Nya melihat Dia, mereka juga heran.
Kata Maria kepada-Nya, “Kenapa Kamu lakukan
hal ini kepadakami, Nak?! Beberapahari ini, saya
dan bapak-Mu sangat kuatir denganmencari-Mu
kemana-mana!”

49 Yesus berkata kepada mereka, “Kenapa
kalian mencari Aku? Seharusnya kalian tahu
bahwa Aku pasti berada di dalam Rumah Bapa-
Ku.” 50 Tetapi mereka tidak mengerti jawaban-
Nya itu.

51 Lalu Dia pulang bersama mereka ke Nazaret
dan Dia selalu taat kepada orang tua-Nya. Tetapi
ibu-Nya menyimpan dan merenungkan semua
kejadian itu di dalam hatinya. 52 Yesus semakin
dewasa dan bertambah bijaksana, serta semakin
berkenan di hadapan Allah dan jugamanusia.

3
Yohanes PembaptismenyiapkanumatAllah un-

tuk kedatangan Yesus✡
1-2 Ketika tahun kelima belas pemerintahan

Tiberius— yaitu raja agung kerajaan Roma, Allah
memimpin Yohanes— anak Zakaria, untuk mem-
ulai pelayanannya. Pada waktu yang sama juga,
Pontius Pilatus sedang menjabat sebagai guber-

nur di provinsi Yudea;
✡ 3: Mat. 3:1-12; Mrk. 1:1-8; Yoh. 1:19-28
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Herodes memerintah sebagai raja di provinsi
Galilea;

Filipus— saudaranya, adalah raja di provinsi
Iturea dan Trakonitis,

dan Lisaniasmemerintah sebagai raja di provinsi
Abilene.

Dan di Yerusalem Hanas dan Kayafas menjabat
sebagai imam agung.

Pada waktu itulah Allah mulai menyampaikan
pesan-Nya melalui Yohanes— yang tinggal di
padang gurun. 3 Yohanes pun pergi berkelil-
ing ke seluruh daerah di sekitar Sungai Yordan
dan memberitakan seperti ini, “Kalian masing-
masing harus bertobat dari dosa-dosamu supaya
Allah mengampuni kamu. Dan untuk menun-
jukkan bahwa kamumau terusmengikuti Tuhan,
datanglah kepada saya supaya saya membaptis
kamu.” 4 Jadi Yohanes inilah yang dimaksud oleh
Allah dalam nubuatan kitab Nabi Yesaya ketika
dia menulis,
“Nanti akan ada orang yang berseru-seru di

padang gurun seperti ini,
‘Siapkanlah jalan untuk kedatangan Tuhan!
Luruskanlah jalan bagi-Nya!’ ”*

5 “Hendaklah setiap lembah ditimbun,
dan setiap gunung dan bukit diratakan,

setiap jalan yang berbelok-belok diluruskan,
dan setiap jalan yang berlubang diperbaiki.

6 Dengan demikian setiap orang akan mendapat
kesempatan untukmengerti

* 3:4 Kutipan ini dari Yes. 40:3. Yohanes mengutip ayat ini den-
gan merujuk kepada Tuhan Yesus. Bandingkan dengan Markus
1:2-3.
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bagaimana caranya dia dapat diselamatkan
oleh Allah.”†

7 Banyak orang yang datang kepada Yohanes
untuk dibaptis. Dia berkata kepada mereka,
“Hai kamu, keturunan ular berbisa! Janganlah
kamu pikir bahwa kamu bisa melepaskan diri
dari hukuman Allah yang akan datang! 8Karena
itu, tunjukkanlah lewat perbuatanmu bahwa
kamu sungguh-sungguh sudah bertobat. Dan jan-
ganlah berkata dalam hatimu, ‘Saya tidak akan
kena hukuman dari Allah karena saya adalah
keturunan Abraham.’ Saya berkata kepadamu
bahwa Allah sanggup mengubah batu-batu ini
menjadi keturunan Abraham! 9 Seperti petani
menebang dan membakar pohon yang tidak per-
nah berbuah, seperti itu jugalah Allah sekarang
sudah siap melenyapkan bangsa kita dan mem-
buangnya ke dalam api!”‡

10 Kemudian orang banyak itu bertanya
kepadanya, “Jadi apa yang harus kami perbuat?—
supaya Allah tidakmenghukum kami.”
† 3:6 Kutipan Nabi Yesaya Yohanes mengutip Yes. 40:3-5. Mer-
atakan tanah dan meluruskan jalan menggambarkan bahwa se-
mua yang menghalangi pekerjaan TUHAN dalam hidup masing--
masing hendaklah dihilangkan. ‡ 3:9 Ayat 9 Secara harfiah
(dengan informasi tersirat), “Kapak (yangmenggambarkan huku-
manAllah) sudahdisiapkanuntukmenebangpohon anggur (yang
menggambarkan bangsa Israel) sampai ke akar-akarnya. Setiap
pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang
dan dibuang ke dalam api.” Gambaran ini sudah wajar untuk
pendengar Yohanes karenaperkataanduanabi. Di Yer. 2:21, Israel
digambarkan seperti pohonangguryang tidakhasilkanbuahyang
baik. Dan di Yeh. 15, Israel digambarkan sebagai pohon anggur
yang tidak berguna karena tidak setia kepada TUHAN.
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11 Jawabnya kepada mereka, “Siapa di antara
kamuyangmempunyai duabaju, berikanlah satu
kepada orang yang tidak punya. Kalau kamu
mempunyai makanan, bagikanlah juga kepada
orang yang lapar.”

12 Beberapa penagih pajak pun§ datang un-
tuk dibaptis. Mereka bertanya kepada Yohanes,
“Guru, apa yang harus kami lakukan?”

13 Jawabnya kepada mereka, “Jangan lagi
menagih pajak lebih dari yang sudah ditentukan
oleh pemerintah Roma.”

14 Bahkan ada tentara-tentara yang bertanya
kepadanya, “Dan bagaimana dengan kami? Apa
yang harus kami lakukan?”
Jawabnya kepada mereka, “Jangan memakai

kekerasan, ancaman, atau tuduhan-tuduhan
palsu kepada seseorang supaya kamu
mendapatkan uang dari dia. Puaskanlah dirimu
dengan gajimu.”

15Karena pelayanan Yohanes, orang-orangme-
nunggu dengan penuh harapan dan bertanya-
tanya dalam hati, “Apakah Yohanes adalah Kris-
tus* yang kita nanti-nantikan itu?”

§ 3:12 penagih uang pajak Pada zaman Yesus, Israel dijajah oleh
kerajaan Roma. Jadi kalau orang Yahudi menjadi penagih pajak,
dia dianggap sebagai orang yang sudah menyangkal bangsanya
sendiri. Karena itu, para penagih pajak dianggap sebagai orang
berdosa oleh semua orang Yahudi yang lainnya. Mereka juga
dibenci karena mereka suka menagih pajak melebihi yang sebe-
narnya. Karena itu para penagih pajak menjadi kaya. * 3:15
Kristus Lihat catatan di Luk. 2:11.
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16 Yohanes menjawab mereka semua, “Saya
hanya membaptis orang dari antara kalian den-
gan air. Tetapi sesudah saya akan datang Seo-
rang yang lebih berkuasa dari saya. Sebenarnya
saya tidak layak untuk melayani Dia— sekalipun
hanya untuk membawa sandal-Nya. Dialah yang
akanmembaptismasing-masingkalian. Adayang
dibaptis dengan Roh Kudus, dan ada dengan
api. 17 Oleh karena itu bertobatlah! Karena
dunia ini seperti ladang besar yang siap dipa-
nen, dan hasil yang baik dipisahkan dari yang
tidak baik! Karena Dia yang datang sesudah saya
akan menghakimi dunia ini dan memisahkan se-
tiap kalian yang jahat dari tengah-tengah orang
benar. Yang benar itu akan hidup bersama-
Nya. Tetapi semua orang jahat akan dilemparkan
ke dalam api neraka yang tidak pernah akan
padam.”† 18 Dengan memberi banyak nasihat
seperti itu Yohanes menyampaikan Kabar Baik
kepada orang banyak itu.

† 3:17 Ayat 17 Secara harfiah (dengan informasi tersirat) da-
pat diterjemahkan seperti ini, “Alat lesung dan nyiru sudah
di tangan-Nya (menggambarkan hukuman dari Allah). Sete-
lah panen (semua orang di dunia ini), Dia akan menggunakan
alat-alat-Nya itu untuk memisahkan gandum (menggambarkan
orang-orang baik) dari kulit gandum dan kotoran lain (menggam-
barkan orang-orang jahat). Lalu gandum akan disimpan-Nya
di dalam gudang, sedangkan yang lainnya akan dibakar-Nya di
dalam api yang tidak pernah padam.” Yang diterjemahkan di
atas sebagai ‘lesung dan nyiru’, secara harfiah, “penampi”— yang
adalah alat seperti sekop atau garpu besar yang dipakai untuk
memisahkan gandum dari kulit arinya. Ayat ini dapat diband-
ingkan denganWhy. 14:14-20 danMat. 25:31-46.
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Pekerjaan Yohanes berakhir
19 Yohanes menegur Raja Herodes karena su-

dah merampas Herodiana— istri saudaranya,‡
dan juga karenamelakukan kejahatan-kejahatan
yang lain. 20Lalu Herodes menambah kejahatan-
nya lagi dengan memasukkan Yohanes ke dalam
penjara.

Yohanesmembaptis Yesus✡
21 Ketika Yohanes sedang membaptis orang

banyak, dia juga membaptis Yesus. Dan ketika
Yesus sedang berdoa, langit pun terbuka, 22 dan
Roh Kudus turun ke atas Dia dalam bentuk bu-
rungmerpati. Lalu terdengarlah suara dari langit
yang berkata, “Engkaulah Anak-Ku yang sangat
Ku-kasihi. Dan Engkaumenyenangkan hati-Ku.”

Daftar para nenekmoyang Yesus✡
23-38Yesus berumur tiga puluh tahun ketika Dia

memulai pekerjaan-Nya. Menurut dugaan orang,
Dia adalahanakYusuf. Inilahparanenekmoyang
Yesus berdasarkan dugaan tersebut:§

‡ 3:19 Herodiana … Nama ini sering ditulis dalam penerjemahan
bahasa Indonesia sebagai ‘Herodias’. PengejaanHerodianadipilih
supayamenjadi jelasbahwa iniadalahnamaperempuan. ✡ 3:20
Mat. 3:13-17; Mrk. 1:9-11 ✡ 3:22 Mat. 1:1-17 § 3:23-38 daftar
para nenek moyang Yesus Daftar ini disusun sesuai cara yang
biasa bagi orang Indonesia— yaitu dimulai dari nenek moyang
yang tertua lalu keturunan-keturunannya. Dalam teks asli, Lukas
menulis sebaliknya—yaitudimulaidariYusufdandiakhiri dengan
Adam. Daftar ini juga diberikan tanpa pengulangan setiap nama.
Jika diurutkan dari atas ke bawah, maka nama berikutnya adalah
nama anaknya.



Lukas 4:1 xxiv Lukas 4:3

(36-38) Allah menciptakan Adam, jadi boleh
dikatakan bahwa Adam adalah anak Allah.
Mulai dari manusia pertama— Adam,
kemudian Set, Enos, Kenan, Mahalaleel,
Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh,
Sem, Arpaksad, Kenan,

(33-35) Salmon, Eber, Peleg, Rehu, Serug, Na-
hor, Terah, Abraham, Isak, Yakub, Yehuda,
Peres, Hesron, Arni, Admin, Aminadab,

(30-32) Nahason, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud,
Natan, Matata, Mina, Melea, Elyakim,
Yonam, Yusuf, Yehuda, Simeon,

(27-29) Lewi, Matat, Yorim, Eliezer, Yesua, Er,
Elmadam, Kosam, Adi, Malki, Neri, Sealtiel,
Zerubabel, Resa, Yohanan,

(24-26) Yoda, Yosek, Simei, Matatias, Maat, Na-
gai, Hesli, Nahum, Amos, Matatias, Yusuf,
Yanai, Malki, Lewi, Matat, Eli, dan Yusuf.

4

Yesus dicobai oleh iblis✡
1 Waktu Yesus meninggalkan Sungai Yordan,

Roh Allah sudah memenuhi Dia. Dan Roh Allah
memimpin Dia untuk pergi dan tinggal di padang
gurun. 2Di situlah Yesus dicobai oleh iblis selama
empat puluh hari. Sepanjang waktu itu Dia tidak
makan sama sekali, dan sesudah itu Dia sangat
lapar. 3 Lalu iblis berkata kepada-Nya, “Kamu

✡ 4: Mat. 4:1-11; Mrk. 1:12-13
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ini Anak Allah*— bukan?! Jadikanlah batu ini
menjadi roti!”

4Yesus menjawab, “Dalam Kitab Suci tertulis,
‘Hidupmanusia tidak tergantungdari roti saja.’ ”✡

5 Lalu dengan cara ajaib iblis membawa
Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam
sekejap mata dia menunjukkan kepada-Nya
setiap kerajaan yang ada di dunia ini. 6 Iblis
berkata kepada-Nya, “Saya akan memberikan
semua kekuasaan dan kemuliaannya kepadamu.
Karena semuanya sudah diberikan kepada saya,
dan sayabisaberikankepada siapa saja yang saya
mau. 7 Jadi, kalau kamu† sujud dan menyembah
saya sekarang, semua itu akanmenjadimilikmu.”
8 Yesus menjawabnya, “Di dalam Kitab Suci
tertulis,
‘Sembahlah TUHAN Allahmu,
* 4:3 Anak Allah Sebelum Yesus dilahirkan ke dunia ini, Al-
lah sudah memberitahukan dalam Mzm. 2:7, “Engkau adalah
Anak-Ku. Hari ini Aku mengumumkan bahwa Aku adalah Ba-
pa-Mu.” Penulis Surat Ibrani di Perjanjian Baru mengatakan (di
Ibr. 1:5) bahwa ayat itu mengenai Yesus. Dan sebelum kelahiran
Yesus, malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria (di Luk.
1:35), “Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa Yang Ma-
hatinggi akan datang ke atas kamu, sehingga Anak kudus yang
kamu lahirkan itu akan disebut Anak Allah.” Jadi Allah sendiri
yang memberitahukan bahwa Yesus adalah Anak-Nya sebelum
dilahirkankedunia ini, dankitamenyebut-Nya ‘AnakAllah’ sesuai
dengan Firman Allah. Dan dari Lukas 1:35, sudah jelas bahwa
Maria mengandung Yesus bukan karena berhubungan seks den-
gan Allah atau laki-laki, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus (Yoh.
4:24). ✡ 4:4 Ul. 8:3 † 4:7 kamuWalaupun iblis tahu bahwa
Yesus adalahAnakAllah, ‘kamu’menggunakanhuruf kecil karena
iblis tidakmenghormati-Nya sebagaimana seharusnya.
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dan hanya Dia sajalah yang harus kamu
layani.’ ”✡

9 Kemudian dalam waktu sebentar saja
iblis mengangkat Yesus ke Yerusalem dan
menempatkan-Nya di puncak Rumah Allah.
Katanya, “Kalau kamu benar-benar Anak Allah,
lompatlah ke bawah! 10Karena dalam Kitab Suci
tertulis,
‘Allah akan menyuruh para malaikat untuk men-

jagamu.’✡
11Dan juga dikatakan,
‘Mereka akanmenangkap engkau dengan tangan

mereka
sehingga kakimu tidak sampai terluka
karena kena batu.’ ”✡

12Tetapi jawab Yesus kepadanya, “Dalam Kitab
Suci juga tertulis,
‘Janganlah kamu sengaja mencobai TUHAN Al-

lahmu dengan melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan kehendak-Nya.’ ”✡

13 Sesudah Yesus dicobai dengan berbagai cara
seperti itu, iblis pergi meninggalkan Dia. Tetapi
iblis sedangmencari kesempatan lainuntukmen-
cobai Dia.

Yesusmengajar orang banyak✡
14 Kemudian Yesus kembali ke Galilea. Dia

dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan berita
tentang Dia tersebar ke seluruh daerah itu. 15Dia
mengajar di rumah-rumah pertemuan orang
✡ 4:8 Ul. 6:13 ✡ 4:10 Mzm. 91:11 ✡ 4:11 Mzm. 91:12 ✡ 4:12
Ul. 6:16 ✡ 4:13 Mat. 4:12-17; Mrk. 1:14-15
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Yahudi‡ yang ada di situ, dan Dia dipuji oleh
semua orang sebagai orang baik.

Yesus ditolak di desa asal-Nya✡
16 Kemudian Yesus pergi ke Nazaret— tempat

Dia dibesarkan. Seperti kebiasaan-Nya, Dia pergi
ke rumah pertemuan pada Hari Sabat. Lalu
Dia diberi kesempatan berdiri di hadapan jemaat
untuk membacakan Firman Allah. 17 Kebetulan
gulungan kitab yang diberikan kepada-Nya berisi
tulisan Nabi Yesaya. Kemudian Yesus membuka
gulungan kitab itu dan menemukan tulisan ayat-
ayat seperti ini,
18 “Roh TUHAN ada pada-Ku,

dan Allah sudah melantik§ Aku untuk mem-
beritakan kabar baik kepada orang-orang
miskin.

Aku juga diutus-Nya untuk memberitakan kabar
baik kepada para tawanan—

bahwa lewat pelayanan-Ku mereka akan
segera dibebaskan,

dan kepada orang-orang buta—
‡ 4:15 rumah-rumah pertemuan … Dalam bahasa Yunani dise-
but “sinagoge.” Pada zaman Perjanjian Baru, rumah-rumah
pertemuan dipakai untuk pertemuan umum orang Yahudi setem-
pat, dan juga sebagai tempat berdoa dan mendengar Firman
Allah. Rumah pertemuan berbeda dari Rumah Allah yang ada
di kota Yerusalem— yang juga disebut Bait Allah. Persembahan
kurban bakaran hanya dilakukan di Rumah Allah, sedangkan
rumah-rumah pertemuan dibangun di setiap kota dan kampung
di mana orang Yahudi tinggal. ✡ 4:15 Mat. 13:53-58; Mrk. 6:1-6
§ 4:18 melantik Secara harfiah, “mengurapi (dengan minyak).”
Kata dasar untuk katamengurapi juga samadengannama jabatan
Yesus— yaitu “Kristus.” Lihat catatan di Luk. 2:11.
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bahwamatamereka akan disembuhkan,
dan kepada orang-orang yang tertindas—

bahwamereka akan dibebaskan.
19 Dan TUHAN mengutus Aku untuk mengu-
mumkan seperti ini:

‘Sekaranglah waktu yang dijanjikan Allah
untuk menunjukkan kebaikan hati-Nya
kepada kita!’ ”✡

20 Kemudian Yesus menggulung kitab itu dan
mengembalikannya kepada petugas, lalu Dia
duduk. Setiap orang yang hadir dalam rumah
pertemuan itu memperhatikan-Nya dengan
serius. 21 Lalu Dia mulai berbicara kepada
mereka, kata-Nya, “Hari ini, nubuatan dalam
nas itu ditepati ketika kalian mendengar Aku
membacanya.”

22 Awalnya semua orang mengatakan hal-hal
yang baik tentang Yesus. Ada yang berkata, “Se-
tiap ajarannya sangat bagus dan enak didengar.”
Dan ada juga yang heran dan berkata, “Wah,
bagaimana mungkin anak Yusuf bisa mengajar
seperti ini?!”*

23 Kemudian Dia berkata kepada mereka,
“Tentu kalian akan mengatakan kepada-Ku apa
yang sering dikatakan orang— yaitu ‘Dokter,
sembuhkanlah dirimu sendiri.’ Dan dengan

✡ 4:19 Yes. 61:1-2 * 4:22 Wah, bagaimana anak Yusuf… Secara
harfiah, “Bukankah dia anak Yusuf?!” Orang-orang yang berkata
demikian adalah orang dari desa Yesus yang pasti mengenal Dia
dan mengingat Yusuf— yang dianggap bapa-Nya. (Kemungkinan
besar pada waktu kejadian ini Yusuf sudah meninggal.) Tetapi
mereka heran dengan ajaran dan kuasa-Nya ketikamengajar.
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perkataan itu kalian bermaksud akan meminta
seperti ini: ‘Kami mendengar bahwa kamu
melakukan berbagai keajaiban di Kapernaum.
Lakukanlah juga seperti itu di sini di desamu
sendiri.’ ” 24 Lalu Yesus berkata, “Apa yang Aku
beritahukan ini benar: Tidak ada nabi yang
dihargai di kampung halamannya sendiri. 25Dan
hal ini juga sungguh benar: Ada banyak janda
di Israel pada zaman Nabi Elia— yaitu pada
waktu hujan tidak turun selama tiga tahun
enam bulan dan terjadi bencana kelaparan di
seluruh negeri ini. 26 Tetapi Elia tidak diutus
kepada salah satu dari janda-janda di negeri dan
bangsanya sendiri, tetapi hanya untuk menolong
seorang janda di desa Sarfat— di dekat kota Sidon.
27Dan pada zaman Nabi Elisa, ada banyak orang
yang sakit kusta di Israel. Tetapi Elisa tidak
menyembuhkanseorangpundari antaramereka.
Hanya Naaman— orang dari negeri Siria, yang
disembuhkannya.”

28KetikamerekamendengarajaranYesus terse-
but, mereka sadar bahwa Yesus tidak akan mem-
buat keajaiban untukmereka. Lalu orang banyak
di rumah pertemuan itu menjadi sangat marah.
29 Kemudian mereka berdiri dan mengusir-Nya
dari desa itu. Nazaret dibangun di atas bukit.
Jadi mereka menggiring Dia sampai di pinggir
jurang dan mau menjatuhkan-Nya ke jurang itu.
30Tetapi Yesus lewat saja dari antara mereka lalu
pergi.

Yesus mengusir roh jahat dari orang Kaper-
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naum✡
31 Yesus pergi ke Kapernaum— sebuah kota di

provinsi Galilea. Pada Hari Sabat Dia mengajar
orang-orang di rumah pertemuan yang ada di
situ. 32 Ketika mendengar ajaran-Nya, mereka
menjadi heran, karena Dia berbicara seperti seo-
rang raja yang mempunyai kuasa untuk memer-
intah. 33 Di rumah pertemuan itu ada seorang
yang kerasukan setan. Orang itu berteriak den-
gan keras, 34 “Hai, Yesus orang Nazaret! Jan-
gan ganggu kami! Apakah kamu† datang untuk
membinasakan kami?! Saya sudah tahu kamu
ini siapa! Kamu adalah utusan yang suci dari
Allah!” 35 Yesus langsung menyuruh setan itu,
“Diam! Keluar dari orang itu!” Kemudian roh ja-
hat itumembantingorang ituke lantaidihadapan
orang-orang yang hadir itu. Lalu dia keluar dari
orang itu tanpamenyakitinya.

36 Semua orang yang ada di situ sangat heran
dan berkata satu sama lain, “Wah! Ajaran Yesus
luar biasa sekali! Seperti raja yang memberi
perintah dengan penuh kuasa, Yesus menyuruh
keluar roh-roh jahat, dan mereka pun keluar.”
37Maka tersebarlah berita tentang Yesus ke selu-
ruh daerah itu dan sekitarnya.

Yesusmenyembuhkan banyak orang✡

✡ 4:30 Mrk. 1:21-28 † 4:34 kamu Di ayat ini, kata ganti nama
Yesus memakai huruf kecil. Walaupun roh jahat ini tahu bahwa
Yesus adalah Anak Allah, dia tidak menghormati dan tunduk
kepada-Nya. Bandingkan Yak. 2:19. ✡ 4:37 Mat. 8:14-17; Mrk.
1:29-34
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38 Yesus meninggalkan rumah pertemuan itu
dan pergi ke rumah Petrus.‡ Ibu mertua Petrus
sakit demam tinggi, dan mereka memohon su-
paya Yesus menyembuhkannya. 39 Lalu Dia
berdiri di samping ibu itu dan membentak de-
mam itu, “Sembuhlah.” Saat itu juga ibu itu sem-
buh, kemudiandiabangundanmelayanimereka.

40 Ketika matahari mulai terbenam,§ setiap
orang sakit di kota itu dibawa kepada Yesus oleh
anggotakeluarganya. Diamenyembuhkanorang-
orangsakit itudaripenyakit apasajayangmereka
derita dengan meletakkan tangan-Nya pada se-
tiap mereka. 41 Dan setan-setan juga keluar dari
banyak orang. Setan-setan itu berteriak-teriak,
“Engkau adalah AnakAllah!” Tetapi dengan tegas
Yesus menegur mereka. Dia tidak mengizinkan*
merekaberbicarakarenamereka tahubahwaDia
adalah Kristus.†

Yesus pergi ke kota-kota lain✡
42 Besok paginya, Yesus pergi ke tempat yang

sepi. Tetapi orangbanyakmencariDia, danketika
‡ 4:38 Petrus Secara harfiah, “Simon.” § 4:40 Ketikamatahari
mulai terbenam Hari Sabat untuk orang Yahudi dimulai dari ter-
benamnya matahari pada hari Jumat sampai terbenamnya mata-
hari pada hari Sabtu.Jadi penduduk di kota itu menunggu sam-
pai Hari Sabat selesai supaya bisa membawa orang-orang sakit
kepada Yesus. Dan sebelum matahari turun, ibu mertua Petrus
melayani mereka dengan makan siang yang sudah disediakan
sebelum Hari Sabat, karena menurut Hukum Taurat tidak boleh
menyalakan api dan memasak pada Hari Sabat. * 4:41 tidak
mengizinkan Walaupun teriakan setan-setan itu benar, Yesus
tidak menghendaki kesaksian dari para setan. † 4:41 Kristus
Lihat catatan di Luk. 2:11. ✡ 4:41 Mrk. 1:35-39
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mereka menemukan-Nya, mereka berusaha
menahan Dia supaya tidak meninggalkan
mereka. 43 Tetapi Dia berkata kepada mereka,
“Aku juga harus membawa Kabar Baik tentang
kerajaan Allah‡ ke kota-kota lain, karena untuk
itulah Aku diutus ke dunia ini.” 44 Jadi Dia pun
pergidanmemberitakanKabarBaik itudi rumah-
rumah pertemuan di provinsi Yudea.

5
Petrus, Yakobus dan Yohanesmengikut Yesus✡

1 Pada suatu hari Yesus berdiri di tepi Danau
Galilea,* dan banyak orang berkumpul dan sal-
ing berdesakan di sekeliling Dia, karena mereka
mau mendengarkan ajaran-Nya tentang Firman
Allah. 2Dia melihat dua perahu di pinggir pantai
itu. Nelayan-nelayannya sudah turun dari per-
ahu itu dan sedang membersihkan jala mereka.
3 Yesus naik ke salah satu perahu itu— yaitu per-
ahu Petrus.† Diamengajak Petrus bertolak sedikit
‡ 4:43 kerajaan Allah adalah ‘pemerintahan Allah’ atas semua
orang yang taat kepada-Nya. Sebagaimana Yesus taat kepada
kehendak Allah sampai menyerahkan diri-Nya sendiri sebagai
kurban persembahan, maka setiap umat Allah juga harus meny-
erahkan dirinya untuk mengikuti kemauan-Nya (Mrk. 8:34; Rom.
10:9-10; 12:1-2). Dengan begitu kita membuktikan bahwa kita
sudah menjadi warga kerajaan Allah dan layak untuk menerima
semua yang Allah sudah janjikan untuk umat pilihan-Nya dari
sejak semula. Ketika Yesus kembali, Allah akan memerintah
dengan nyata di dunia ini— sebagaimana Dia selalu memerintah
di surga. Lihat Dan. 7:13-14 dan Mat. 6:10. ✡ 5: Mat. 4:18-22;
Mrk. 1:16-20 * 5:1 Danau Galilea Lukas menulis nama kedua
untukdanauyang sama— yaitu “Genesaret.” † 5:3 Petrus Secara
harfiah, “Simon.”
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jauhdari pantai supayaada jarak. LaluDiaduduk
di atas perahu itu dan mengajar orang banyak
dari situ.

4 Setelah selesai mengajar, Dia berkata kepada
Petrus, “Pindahkanlah perahu ini ke tempat yang
lebihdalam. Lalu tebarkanlah jala-jalamudi sana
untukmenangkap ikan.”

5 Jawab Petrus kepada-Nya, “Guru, sudah sep-
anjang malam kami bekerja keras dan tidak
mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau
yang mengatakannya, saya akan tebarkan jala-
jala kami.” 6 Ketika mereka melakukannya,
mereka mendapat banyak sekali ikan, sehingga
jala mereka hampir robek. 7 Lalu mereka me-
manggil teman-teman mereka yang punya per-
ahu yang satu lagi untuk datangmembantu. Lalu
teman-teman itu datang dengan perahu itu dan
membantu Petrus dan teman-temannya untuk
mengisi ikan-ikan itu sampai kedua perahu itu
penuh dan hampir tenggelam.

8 Sesudah Petrus— yang juga disebut Simon,
melihat kejadian itu, sujudlah dia di depan Yesus
dan berkata, “Tuhan, tinggalkanlah saya, karena
saya orang berdosa.” 9Dia berkata begitu karena
dia dan semua orang yang bersamanya heran
melihat banyaknya ikan yang mereka dapat.
10 Teman kerja Petrus— Yakobus dan Yohanes,
anak-anak Zebedeus, juga heran.
Lalu Yesus berkata kepada Petrus, “Jangan

takut! Mulai dari sekarang kamu tidak lagi men-
jala ikan, tetapi Aku akan mengajari kamu untuk
menjaring orang-orang supaya mereka menjadi
pengikut-Ku.”
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11Sesudahmerekamenarik perahu-perahunya
ke pinggir danau, lalu mereka meninggalkan
segala sesuatunya danmengikut Dia.

Yesus menyembuhkan seorang yang menderita
penyakit kulit yangmenular✡

12Pada suatu hari Yesus berada di satu kota. Di
situ tinggal seorangyang tubuhnyapenuhdengan
penyakit kulit yang menular.‡ Ketika dia melihat
Yesus, dia sujudmenyembah-Nya danmemohon,
“Tuan! Kalau Tuanmau, Tuan sanggupmenyem-
buhkan saya.”

13 Yesus mengulurkan tangan-Nya dan men-
jamah dia sambil berkata, “Aku mau. Sembuh-
lah!” Saat itu juga penyakitnya hilang. 14 Lalu
Yesus berkata, “Jangan ceritakan kejadian ini
kepada siapa pun, tetapi pergi dan tunjukkan-
lah dirimu kepada imam. Dan persembahkan-
lahkurbankarenakesembuhanmu— seperti yang

✡ 5:11 Mat. 8:1-4; Mrk. 1:40-45 ‡ 5:12 penyakit kulit yang
menular Penyakit kulit yang dimaksudkan tidak sama dengan
penyakit yang disebut ‘kusta’ pada zaman sekarang. Juga, pada
zaman Yesus, tidak ada pengobatan yang bisa menyembuhkan
penyakit kulit yang menular. Menurut Hukum Taurat para pen-
derita penyakit kulit semacam ini dianggap najis. Mereka tidak
boleh mendekati orang-orang sehat, tidak boleh masuk rumah
pertemuan Yahudi dan harus tinggal di luar kampung atau kota.
Lihat Im. 13.
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sudah diperintahkan oleh Musa.§ Hal ini kamu
lakukan sebagai bukti bagi semua orang bahwa
kamu sudah sembuh.”

15Tetapi berita tentang Yesus semakin tersebar
luas, sehingga orang banyak datang berbondong-
bondong untuk mendengarkan Dia dan minta
disembuhkan dari penyakit mereka. 16 Tetapi
Dia sering pergi menyendiri ke tempat yang sepi
untuk berdoa.

Yesusmenyembuhkan orang lumpuh✡

17 Pada suatu hari, Yesus sedang mengajar
orang banyak, dan di situ juga ada orang-orang

§ 5:14 seperti diperintahkan oleh Musa Perintah tersebut terda-
pat dalam Im. 14:1-32. Kalau imam sudah setuju bahwa orang itu
sembuh, maka orang itu harus datang kembali denganmembawa
dua ekor burung yang masih hidup ke Rumah Allah, supaya se-
orang imam di situ bisa mengadakan upacara pembersihan dari
penyakit kulit. Satu ekor dipotong di atas piring yang penuh den-
gan air— supaya darahnya tercampur dengan air itu. Lalu imam
yang bertugas memercikkan air yang sudah tercampur darah itu
kepadanya. (Dan mayat burung itu kemungkinan dibakar di atas
mezbah TUHAN.) Lalu burung yang kedua dicelupkan ke dalam
air yang sudah tercampur darah, lalu dilepaskan. Dalam cerita
ini Yesus bermaksud bahwa orang yang disembuhkan itu harus
pergi keRumahAllahdi Yerusalem, karenapersembahan-persem-
bahan seperti ini tidak dilakukan di rumah-rumah pertemuan di
kampung-kampungmereka. ✡ 5:16 Mat. 9:1-8; Mrk. 2:1-12
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dari kelompokagamaYahudi yangdisebut Farisi*
danbeberapaahli Taurat.† Parapemimpinagama
itu sudah datang dari setiap kota di provinsi
Galilea dan Yudea dan dari kota Yerusalem.
Pada hari itu kuasa Allah ada pada Yesus untuk
menyembuhkan orang sakit. 18 Lalu datanglah
beberapa orangmembawa seorang yang lumpuh
total yang terbaring di atas kasurnya. Mereka
berusaha membawa dia masuk dan meletakkan-
nya di hadapan Yesus. 19Tetapimereka tidak bisa
membawanya masuk oleh karena orang banyak
yang ada di situ. Jadi, mereka naik ke atas
atap rumah itu, membuka atapnya dan menu-
runkan orang lumpuh itu dengan kasurnya ke
tengah-tengah orang banyak— tepat di hadapan
Yesus. 20 Ketika Yesus memperhatikan bahwa
mereka percaya penuh bahwa Dia berkuasa
untuk menyembuhkan orang lumpuh itu, Dia
berkata, “Saudara, Aku sudahmengampuni dosa-
dosamu.”

21Paraahli Taurat danorang-orangFarisimulai
berkata dalamhatimereka, “Terlalu berani sekali
orang ini berkata begitu! Dia sudahmenghina Al-
lah! Tidak seorang pun yang boleh mengampuni

* 5:17 kelompok Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang
selalu mempertahankan bahwa semua peraturan Musa dan se-
mua peraturan yang ditambah oleh nenek moyang orang Yahudi
harus diikuti secara teliti. Oleh karena itu banyak dari mereka
berbangga begini, “Kami ini yang sangat berkenan di pandangan
Allah.” Olehkarena itu jugakebanyakanmereka juga tidak senang
kepada Yesus, karena Dia tidak termasuk golongan mereka, dan
mereka menjadi iri hati karena banyak orang mengikuti Dia.
† 5:17 ahli Taurat Lihat catatan di Luk. 2:46.
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dosamanusia— selain Allah sendiri.”‡
22 Saat itu juga Yesus tahu apa yang mereka

pikirkan. Lalu Dia menegur mereka, “Aku tahu
bahwa kalian ragu-ragu dalam hati tentang apa
yangAkukatakan itu! 23Tentu kalian sulitmener-
ima ketika Aku berkata kepada orang lumpuh ini,
‘Aku sudah mengampuni dosa-dosamu.’ Apakah
lebih mudah kalian terima kalau Aku berkata
kepadanya, ‘Bangunlah, angkat kasurmu dan pu-
langlah’?! 24 Tetapi melalui perkataan ini Aku
membuktikan kepada kalian bahwa Aku— seba-
gai Anak Manusia,§ berhak untuk mengampuni
dosa manusia!” Lalu Yesus berkata kepada orang
lumpuh itu, “Bangunlah, angkatlah kasurmu dan
pulanglah ke rumahmu!”

25 Saat itu juga orang itu berdiri di depan
mereka. Dia mengambil kasurnya, lalu pulang
sambil memuji-muji Allah. 26 Semua orang itu
sangat heran dan memuji Allah. Dengan penuh
‡ 5:21 Berani sekali … Secara harfiah, “Siapakah orang ini? Dia
menghina Allah! Siapa yang berhak mengampuni dosa selain Al-
lah?” Kedua pertanyaan retoris ini diterjemahkan sesuai artinya
sebagai kalimat pernyataan. § 5:24 AnakManusiaWaktuYesus
tinggal di dunia, Dia sering menyebut diri-Nya “Anak Manusia.”
Tetapi arti istilah ini bukan mengarah kepada kata ‘anak’. Dalam
bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia biasa’. Yesus
menyebut diri-Nya seperti itu untuk mengingatkan para penden-
gar-Nya tentangapayangNabiDaniel saksikandalampenglihatan
tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14) Karena Daniel melihat
Yesus di surga dalam bentuk seperti ‘anak manusia’—maksudnya
dalam bentuk ‘manusia biasa’, waktu Allah melantik Dia sebagai
Raja atas semua yang ada. Dalam penerjemahan ini, ‘yaitu Aku’
sering ditambah supaya jelas bahwa Yesus sedang berbicara ten-
tang diri-Nya sendiri.
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hormat dan rasa takut kepada Allah mereka
berkata, “Hari ini kita sudahmenyaksikanhal-hal
yang luar biasa!”

Matiusmengikut Yesus✡
27Sesudah itu Yesus keluar danmelihat seorang

petugaspemerintahyangsedangdudukdi tempat
kerjanya. Pekerjaan orang itu adalah penagih
pajak* dari masyarakat untuk diberikan kepada
pemerintahRoma. Namaorang ituMatius.† Yesus
berkatakepadanya, “Mari, ikutlahAku.” 28Matius
pun berdiri, meninggalkan segala sesuatu yang
ada di tempat kerjanya, dan ikut Yesus dalam
perjalanan.

29Matiusmengadakanperjamuanmakanbesar
bagi Yesus di rumahnya. Banyak penagih pajak
dan orang-orang lain makan bersama mereka.
30Melihat hal itu, orang-orangFarisi danparaahli
Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid-
Nya, “Kenapa kalianmakan danminum bersama
para penagih pajak dan orang-orang berdosa
yang lain?”

31 Yesus menjawab mereka, “Orang yang sehat
tidak perlu ke dokter. Yang perlu ke dokter adalah
orang sakit. 32 Begitu juga dengan Aku. Aku
datang untuk memanggil orang-orang berdosa
supaya bertobat— bukan untuk orang-orang yang
merasa dirinya benar!”

✡ 5:26 Mat. 9:9-13; Mrk. 2:13-17 * 5:27 penagih pajak Lihat
catatan di Luk. 3:12. † 5:27 Matius Lukas menulis nama lain
untuk Matius— yaitu “Lewi.” Sekarang kita lebih mengenal dia
sebagai Matius, seperti tertulis dalamMat. 9:9-13; 10:3.
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Hal berpuasa✡
33 Lalu ada orang-orang yang berkata kepada

Yesus, “Para murid Yohanes sering berdoa dan
berpuasa. Para anggota kelompok Farisi juga
begitu. Tetapi murid-muridmu terus makan dan
minum.”

34Yesusmenjawabdenganmemberikancontoh
yang menunjukkan persamaan, “Pasti tidak ada
tamu-tamu dalam suatu pesta pernikahan disu-
ruh berpuasa selama pengantin laki-laki masih
ada bersama mereka! Begitu juga selama Aku
masih bersama murid-murid-Ku, mereka tidak
akan berpuasa. 35 Tetapi coba kalian pikir apa
yang akan terjadi kalau pengantin laki-laki di-
tangkap oleh yang memusuhi-Nya. Hal itulah
yang akan terjadi kepada-Ku, dan pada waktu
itulahmurid-murid-Ku akan berpuasa.”

36 Yesus juga memberi dua contoh ini kepada
mereka: “Kalau seseorangmempunyai baju lama
yang sudah robek, tidak mungkin dia menam-
balnya dengan kain yang diambil dari baju yang
baru. Karena dia tidak mau merusak baju
barunya itu, dan kain baru itu tidak akan cocok
untuk menambal baju lama itu. 37 Begitu juga
dengan air anggur yang baru.‡ Anggur baru
tidak mungkin diisi ke dalam kantong kulit yang
✡ 5:32 Mat. 9:14-17; Mrk. 2:18-22 ‡ 5:37 air anggur yang
baru Air dari buah anggur yang baru diperas disebut ‘air anggur
baru’ dan rasanya manis. Air anggur baru yang disimpan dalam
waktu tertentu akanmengalami proses fermentasi. Semakin lama
disimpan, kadar alkoholnya akan semakin tinggi. Pada zaman
Alkitab, yang disebut ‘anggur baru’ bisa mengandung alkohol,
tetapi tidak setinggi kadar alkohol anggur lama.
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lama. Karena waktu air anggur itu menguap
dan udaranya tidak bisa keluar, kantong itu akan
menjadi rusak. Akhirnyaair anggurakan tumpah
dan kantong kulit itu pun jadi terbuang. 38 Oleh
karena itu, air anggur yang baru harus diisi ke
dalam kantong kulit yang baru juga. 39 Tetapi,
orang yang sudah pernah minum anggur yang
lama tidak akan mau lagi minum anggur yang
baru, karenadiaakanberkata, ‘Angguryang lama
lebih enak.’ ”§

6
Yesus adalah Tuhan atas Hari Sabat✡

1 Pada suatu hari ketika Hari Sabat, Yesus
dan murid-murid-Nya berjalan melewati ladang
gandum yang luas. Sambil berjalan murid-
murid itu memetik beberapa bulir gandum lalu
menggosok-gosoknya di tangan mereka untuk
melepaskan kulitnya dan memakan biji-bizinya.
2Beberapa orang Farisi bertanya, “Kenapa kalian
berbuat begitu?! Kalian sedang melanggar perat-
uran Hari Sabat.”

3 Yesus menjawab, “Kalian tentu sudah tahu
cerita tentang Daud, waktu dia dan orang-orang

§ 5:39 Ayat 36-39 Dalam kedua contoh ini, Yesus memband-
ingkan sesuatu yang lama dengan sesuatu yang baru. Dan ajaran
ini diberikan waktu Dia ditanya tentang kebiasaan dari nenek
moyang orang Yahudi tentang berpuasa. Seperti kain baru dan
anggurbaru, pengajaranYesus tidakbisadisatukandenganajaran
yang lama dari nenekmoyang. ✡ 6: Mat. 12:1-8; Mrk. 2:23-28
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yang mengikutinya sedang lapar dan membu-
tuhkan makanan. 4 Daud masuk ke Kemah Al-
lah dan menerima roti yang setiap minggu di-
taruh di Ruang Suci. Kemudian Daud mem-
bawanya kepada orang-orang yang mengikuti
dia, lalu mereka memakan roti itu. Sedangkan
menurut peraturan Hukum Taurat, sebenarnya
hanya para imam saja yang bolehmemakannya.✡
Tetapi, karena mereka membutuhkan makanan,
maka apa yang dilakukan Daud pada saat itu
tidak dianggap berdosa.”

5 Yesus berkata lagi kepada orang-orang Farisi
itu, “Aku sebagai Anak Manusia* adalah Tuhan
yang berhak untuk menentukan apa yang boleh
dan tidak boleh dilakukan pada Hari Sabat.”

Yesus menyembuhkan orang sakit pada Hari
Sabat✡

6 Pada Hari Sabat lain, Yesus pergi mengajar
di rumah pertemuan orang Yahudi. Di situ ada
seorang laki-laki yang tangan kanannya lumpuh.
7 Di situ juga ada beberapa ahli Taurat dan
orang-orang Farisi yang sedangmengawasi Yesus
dengan baik, karena mereka mencari alasan
untuk bisa melaporkan Dia kepada pemimpin-
pemimpinYahudi. Jadimereka ingin tahuapakah
Dia akanmenyembuhkan orang pada Hari Sabat.
8 Yesus mengetahui apa yang ada dalam pikiran
mereka lalu Dia berkata kepada laki-laki yang
tangannya lumpuh itu, “Bangkitlah dan berdiri di
depan sini.” Orang itu pun bangkit dan berdiri.

✡ 6:4 Im. 24:9; 1Sam. 21:1-6 * 6:5 AnakManusia Lihat catatan
di Luk. 5:24. ✡ 6:5 Mat. 12:9-14; Mrk. 3:1-6
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9 Yesus berkata kepada mereka, “Coba kalian
pikir: Menurut Hukum Taurat, apa yang boleh
kita buat pada Hari Sabat? Apakah kita diizinkan
berbuat baik, atau berbuat jahat? Atau apakah
kita diizinkanmenyelamatkannyawaorang, atau
membunuh?”

10Dia melihat ke sekeliling orang-orang itu dan
akhirnya berkata kepada orang sakit itu, “Lu-
ruskan tanganmu ke depan.” Dia melakukannya,
dan tangannya pun langsung sembuh. 11 Para
ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat marah.
Kemudianmereka berbicara satu sama lain, “Apa
yang harus kita lakukan kepada Yesus?”

Yesusmemilih dua belas rasul✡
12Padasuatuhari, Yesuspergiberdoakesebuah

bukit. Sepanjang malam Dia berdoa di sana.
13 Besok paginya, Dia memanggil orang banyak
yang sedang mengikuti-Nya, lalu memilih dua
belas dari antara mereka untuk menjadi murid-
murid-Nya. Dia jugamengangkatmereka sebagai
rasul-Nya.† Nama-namamereka adalah:
14 Simon— yang Yesus berikan nama baru

“Petrus.”
Andreas— adik kandung Petrus,
Yakobus, Yohanes,
Filipus, Bartolomeus,
15Matius, Tomas,
Yakobus— anak Alfeus,
dan Simon— yang pernah mengikuti gerakan

orang-orang yang berjuang supaya Israel
bebas dari penjajahan Roma.

✡ 6:11 Mat. 10:1-4; Mrk. 3:13-19 † 6:13 rasul Lihat catatan
tentang ‘rasul’ dalamMat. 10:2.
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16 Juga dua orang bernama Yudas. Yang pertama
Yudas— anak Yakobus,

dan Yudas— yang berasal dari desa Kariot. Dialah
yang kemudianmengkhianati Yesus.

Yesus mengajar dan menyembuhkan orang-
orang sakit✡

17 Lalu Yesus turun dari bukit itu bersama
murid-murid-Nya dan berhenti di suatu tempat
yang datar. Sejumlah besar orang-orang yang
mengikuti-Nya sudah berada di situ. Juga banyak
orang lain— yang datang dari seluruh provinsi
Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai di seki-
tar Tirus dan Sidon. 18 Mereka datang untuk
mendengarkan Yesus dan minta disembuhkan
dari penyakit-penyakit mereka. Dan ada banyak
orang yang disembuhkan dari gangguan roh-roh
jahat. 19 Semua orang itu berusaha menjamah
Yesus, karenadari diri-Nyakeluar kuasa sehingga
mereka semua disembuhkan.

20Dia memandang khusus kepada para murid-
Nya dan berkata,
“Sungguh diberkati Allah setiap kalian yang

miskin,
karena kamulah yang akan menjadi warga
kerajaan Allah.

21 Sungguh diberkati Allah kamu yang sekarang
ini lapar,

karena kamu akan dikenyangkan.
Sungguh diberkati Allah kamu yang sekarang ini

menangis,
karena kamu akan tertawa.

✡ 6:16 Mat. 4:23-25; 5:1-12
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22 Sungguh diberkati Allah kamu yang dibenci,
dihina, ditolak, dan difitnah karena kamu
menjadi pengikut Aku— Anak Manusia.
23 Waktu kamu dibuat susah seperti itu,
bersukacitalah dan menarilah dengan
gembira, karena upahmu besar di surga!

Karena ingatlah: Nabi-nabi yang hidup di
masa lalu juga dianiaya seperti itu oleh
nenek moyang orang-orang yang sekarang
ini menyusahkan kamu.

24Tetapi celakalah setiap kalian yang sekarang ini
kaya,

karena kesenangan yang kamu nikmati di
dunia tidak akan terulang lagi di dalam
kerajaan Allah.

25Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang,
karena kamu akanmengalami kelaparan.

Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa,
karena kamu akan berdukacita dan
menangis.

26Celakalahkamukalau semuaorangmemujimu.
Karena ingatlah: Nabi-nabi palsu yang hidup
padawaktudulu jugadipuji seperti itu oleh
nenek moyang orang-orang yang sekarang
ini memujimu.”

Kasihilahmusuh-musuhmu✡
27 “Tetapi inilah perintah-Ku kepada kalian

masing-masing yang mendengarkan ajaran-Ku
ini: Kasihilah orang-orang yang memusuhimu
dan berbuat baiklah kepada mereka yang
membencimu. 28 Mintalah Allah memberkati
orang-orang yang mengutukmu, dan berdoalah
✡ 6:26 Mat. 5:38-48; 7:12
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bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu.
29 Misalnya kalau ada orang yang menampar
pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Dan
kalau ada orang merampas jubahmu, biarkanlah
dia juga mengambil bajumu. 30 Kalau ada orang
yang meminta sesuatu kepadamu, berikanlah itu
kepadanya. Dan kalau ada orang yangmerampas
milikmu, jangan memintanya kembali. 31 Dan
sebagaimana kalian masing-masing inginkan
supaya orang-orang lain lakukan kepadamu,
lakukanlah seperti itu juga kepadamereka.

32 “Kalau kamu hanya berbuat kasih kepada
teman yang mengasihimu saja, jangan berharap
bahwa Allah akanmemberkatimu karena perbu-
atan kasihmu itu. Karena orang-orang berdosa
juga berbuat kasih kepada orang yang mengasihi
mereka. 33Atau kalau kamu berbuat baik hanya
kepada teman yang berbuat baik kepadamu saja,
jangan berharap bahwa Allah akan memberka-
timu karena perbuatan baikmu itu. Karena
orang-orang berdosa pun melakukan hal yang
sama seperti itu. 34 Dan kalau kamu memin-
jamkan uang hanya kepada orang-orang yang
bisamengembalikannya, janganberharapbahwa
Allah akan memberkatimu karena perbuatanmu
itu. Karena orang-orang berdosa pun memberi
pinjaman kepada sesama orang berdosa— yaitu
orang yang akan sanggup mengembalikan pinja-
man itu dalam jumlah yang sama.

35 “Sebaliknya hendaklah kamu mengasihi
orang-orang yang memusuhimu, berbuat
baik kepada mereka, dan pinjamkan uang
tanpa berharap akan dikembalikan. Dengan
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demikian Allah akan memberi upah yang besar
kepadamu, dan semua perbuatanmu itu akan
membuktikan bahwa kamu layak menyebut
Allah Yang Mahatinggi sebagai Bapamu. Karena
Dia juga baik hati kepada orang-orang yang tidak
tahu berterima kasih dan orang-orang jahat.
36 Hendaklah kalian berbelas kasihan, sama
seperti Bapa kita di surga berbelas kasihan.”

Periksalah dirimu sendiri✡
37 “Janganlah menjadikan dirimu hakim

atas kesalahan orang lain, supaya kamu juga
tidak akan dihakimi dengan cara yang sama.‡
Maafkanlah orang lain, maka Allah akan
mengampunimu. 38 Berilah pertolongan kepada
orang lain, maka Allah pun akan menolong
kamu. Bahkan Allah akan menambah lebih
dari apa yang kamubutuhkan saat Diamembalas
kebaikanmu itu. Ketika Dia memberkatimu, Dia
akan memakai ukuran yang lebih besar, dan
membuat takaran itu penuh dan padat sekali—
sampai ada yang tumpah di samping kiri dan
kanannya. Karena ukuran yang kamu pakai
untuk memberi kepada orang lain akan dipakai
oleh Allahwaktu Diamembalas kebaikanmu itu.”
✡ 6:36 Mat. 7:1-15 ‡ 6:37 Ayat 37a Secara harfiah, “Janganlah
kamu menghakimi, dan kamu pun tidak akan dihakimi.” Ayat
ini dan Mat. 7:1 terkenal sebagai ayat yang secara umum salah
dipergunakan. Larangan ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat
lain dalam Alkitab yang menunjukkan berbagai cara umat Allah
perlumenentukankalauperbuatan orang-orang lain adalah salah
atau benar. Ayat ini harus dimengerti sesuai dengan ajaran Yesus
selanjutnya dalam pasal ini.
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39 Yesus menceritakan kepada mereka contoh
ini, “Kalau orang buta menuntun sesama orang
buta, pastilah keduanya akan jatuh ke dalam
lubang.✡ 40Seorangmurid tidak bisamelebihi gu-
runya, tetapi murid yang menyelesaikan semua
didikan akanmenjadi seperti gurunya.

41-42 “Janganlah menyalahkan orang
lain karena kesalahan kecil. Siapa yang
melakukan hal itu, dia sama seperti orang yang
memperhatikan pasir di mata saudaranya,
sedangkan balok kayu di matanya sendiri
tidak diperhatikannya. Lalu dengan sombong
dia berkata kepada saudaranya, ‘Mari saya
keluarkan pasir itu dari matamu!’ Hai kamu
yang hanya berpura-pura sebagai orang baik!
Keluarkanlah dulu balok yang ada di matamu
sendiri. Dan sesudah itu barulah kamu bisa
melihat dengan jelas dan bisa mengeluarkan
pasir yang ada di mata saudaramu.”

Contoh duamacam pohon✡
43 “Pohon yang baik tidak mungkin

menghasilkan buah yang tidak baik— bukan?
Begitu juga, pohon yang dikenal sebagai
pohon yang menghasilkan buah yang tidak
bisa dimakan tidak akan menghasilkan buah
yang enak. 44 Karena setiap pohon dikenal
dari buahnya. Semak berduri tidak mungkin
menghasilkan buah ara, dan tumbuhan berduri
lainnya tidak mungkin menghasilkan buah
anggur. 45 Manusia juga seperti pohon: Orang
baik selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan
✡ 6:39 Mat. 15:12, 14 ✡ 6:41-42 Mat. 7:17-20; 12:34-35



Lukas 6:46 xlviii Lukas 6:49

yang baik. Karena seluruh perbuatannya
itu berasal dari apa yang tersimpan dalam
hatinya. Tetapi orang jahat selalu menghasilkan
perbuatan yang jahat, karena kejahatan yang
tersimpan dalam hatinya. Karena apa saja yang
tersimpan dan selalu dipikirkan di dalam hati
pasti akan keluar melalui mulut.”

Contoh duamacam orang✡
46 “Buat apa kalian memanggil Aku, ‘Tuhan,

Tuhan,’ padahal apa yang Ku-perintahkan tidak
kalian lakukan! 47 Biarlah Aku memberi con-
toh ini untuk menggambarkan semua orang
yang datang kepada-Ku, mendengarkan ajaran-
Ku, dan melakukannya: 48 Mereka sama seperti
seseorang yang membangun rumah. Pertama,
dia menggali lubang di tanah yang dalam, sam-
pai menemukan sebuah batu keras dan sangat
besar. Batu itu digunakan sebagai fondasi un-
tuk batu-batu lain. Ketika banjir dan air sun-
gai meluap lalu menghantam rumah itu, maka
rumah itu tidak akan goyang karena dibangun
di atas fondasi batu yang utuh. 49 Sedangkan
orang yangmendengarkan ajaran-Ku tetapi tidak
melakukannya, dia sama seperti orang yang
membangun rumah tanpa fondasi dan di atas
tanah saja. Ketika banjir dan air sungai meluap
lalu menghantam rumah itu, rumah itu pun
rubuh dan rusak berat.”

7
Yesusmenyembuhkan seorang budak✡

✡ 6:45 Mat. 7:24-27 ✡ 7: Mat. 8:5-13; Yoh. 4:43-54
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1SesudahYesus selesaimengajarkan semuahal
itu kepada orang banyak, Dia bersama murid-
murid-Nya pergi ke kota Kapernaum. 2 Di sana
ada seorang komandan kompi Romawi* yang
budaknya sakit keras dan hampir mati. Budak
itu sangat dikasihi oleh komandan itu. 3 Ketika
komandan itu mendengar tentang Yesus, dia
mengutus beberapa penatua Yahudi menemui
Yesus dan meminta-Nya datang untuk menyem-
buhkanbudaknya itu. 4Sesudahmereka bertemu
dengan Yesus, mereka meminta dengan sangat
supaya Dia menolong komandan itu. Mereka
berkata, “Bapak, orang itu pantas mendapatkan
pertolongan darimu, 5 karena dia mengasihi dan
berbaik hati kepada bangsa kita. Dan dialah yang
sudah membiayai pembangunan rumah perte-
muan kita.”

6Lalu Yesus pun pergi bersamamereka. Ketika
mereka hampir tiba di rumah itu, komandan itu
mengutus beberapa orang sahabatnya menemui
Yesus dengan pesan ini, “Bapak, tidak usah repot-
repot datang ke rumah saya. Saya tidak pantas
menerima Bapak di rumah saya. 7 Bahkan saya
sendiri merasa tidak layak datang menemui Ba-
pak. Tetapi sayamohon supayaBapakmengucap-
kan saja, ‘Sembuhlah,’danbudakku itupasti akan
sembuh. 8 Karena saya sendiri juga adalah seo-
rangbawahanyang tundukpadaperintahatasan,
dan ada juga banyak tentara di bawah perintah
saya. Kalau saya berkata kepada salah satu dari
* 7:2 komandan kompi Romawi Secara harfiah dalam ba-
hasa Yunani, kata yang diterjemahkan ‘komandan kompi’ berarti
‘pemimpin dari seratus tentara’.
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mereka, ‘Pergi ke sana,’maka dia pun pergi. Dan
kalau saya berkata kepada yang lain, ‘Datang,’
maka dia pun datang. Dan kalau saya katakan
kepada budak saya, ‘Lakukan ini,’ maka dia pun
melakukannya. Seperti itu jugalah keyakinan
saya tentang engkau, bahwa semua perintahmu
akan jadi.”

9 Ketika Yesus mendengar jawabannya itu, Dia
merasa heran sekali. Lalu Dia berkata kepada
orang banyak yang sedang mengikuti Dia, “Per-
hatikanlah yangKu-katakan ini: Di antara bangsa
Israel Aku belum pernah menemukan seorang
pun yang mempunyai keyakinan sebesar keyak-
inan orang ini.”

10 Ketika mereka yang diutus itu kembali ke
rumah komandan itu, mereka menemukan bu-
dak itu sudah sembuh.

Yesus menghidupkan kembali anak seorang
janda

11 Tidak lama kemudian, Yesus pergi ke desa
yang bernama Nain. Murid-murid-Nya dan
banyak sekali orang ikut bersama juga dalam
perjalanan itu. 12 Ketika Yesus sudah dekat ger-
bang desa, ada rombongan orang sedang ke luar
mengusungmayat seorang pemuda.† Pemuda itu
adalah satu-satunya anak seorang janda. Banyak
orang dari desa itu menyertai janda itu. 13Ketika
Tuhan melihat janda itu, Dia merasa kasihan
lalu berkata kepada ibu itu, “Jangan menangis.”
† 7:12 pemuda Secara harfiah, “orang (laki-laki yang)mati.” Kata
yang digunakan Yesus untuk memanggil pemuda ini pada ayat 14
menunjukkan orang dewasa yang umurnya antara 24-40.
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14 Lalu Dia mendekati usungan itu dan men-
jamahnya. Mereka yang membawa usungan itu
pun berhenti kemudian Dia berkata, “Hai pe-
muda, Aku berkata kepadamu, hiduplah kem-
bali!” 15 Dan orang mati itu pun hidup kembali
lalu duduk serta mulai berbicara. Kemudian
Yesus menyerahkan dia kepada ibunya.

16 Semua orang yang ada di situ heran sekali
dan takut serta memuji-muji Allah. Ada yang
berkata, “Ternyata Yesus ini adalah seorang nabi
agung yang sudah diutus Allah ke tengah-tengah
kita!” Dan yang lain berkata, “Allah sudah mulai
menolong kita— umat-Nya, seperti pada zaman
dahulu!”

17 Maka tersebarlah berita tentang apa yang
diperbuat Yesus itu ke seluruh Yudea dan daerah
sekitarnya.

Yohanes Pembaptis mengajukan pertanyaan,
dan Yesusmengajar tentang pelayanan Yohanes✡

18 Para murid Yohanes Pembaptis memberi-
tahukan semua kejadian itu kepada Yohanes.
Lalu Yohanes memanggil dua orang muridnya,
19 dan menyuruh mereka menemui Tuhan Yesus
untuk bertanya, “Apakah Bapak ini Utusan yang
dijanjikan kedatangan-Nya? Ataukah kita masih
harus menunggu orang lain?”

20 Sesudah mereka bertemu dengan Yesus
mereka berkata, “Bapak, Yohanes Pembaptis
menyuruh kami menemui Bapak untuk
menanyakan, ‘Apakah Bapak ini Utusan yang
✡ 7:17 Mat. 11:2-19
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dijanjikan kedatangan-Nya? Ataukah kita masih
harus menunggu orang lain?’ ”

21 Pada waktu itu Yesus menyembuhkan
banyak orang dari bermacam-macam penyakit
dan penderitaan, mengusir roh-roh jahat dari
orang-orang yang kerasukan, dan membuat
banyak orang buta bisa melihat. 22 Jadi Yesus
menjawab mereka, “Kembalilah kepada Yohanes
dan ceritakanlah apa yang kalian sendiri
sudah saksikan dan dengar hari ini— yaitu
bahwa sekarang banyak orang buta melihat,
orang-orang lumpuh berjalan, orang-orang
yang sakit kulit menular disembuhkan, orang-
orang yang tuli bisa mendengar, orang-orang
mati dibangkitkan, dan Kabar Baik dari Allah
sedang diberitakan kepada orang-orang miskin.
23 Dan beritahukanlah kepadanya, ‘Sungguh
diberkati setiap orang yang tidak kecewa dan
tidakmeragukan Aku.’ ”

24 Sesudah kedua utusan Yohanes itu pergi,
Yesus mulai berbicara kepada orang banyak ten-
tang Yohanes. Dia berkata, “Sebelum pelayanan-
Ku dimulai, kenapa kalian sering berjalan jauh
keluarmasukpadanggurun? Apakahuntukmeli-
hat sesuatu yang biasa saja?— seperti melihat se-
helai rumput yang bergoyang karena ditiup an-
gin. Tentu tidak! 25Sesungguhnya kalianmencari
apa pada waktu itu? Pastilah kalian tidak pergi
untuk melihat seorang yang berpakaian sangat
indah. Karena orang-orang yang hidup mewah
dan memakai pakaian seperti itu tidak ada di
padang gurun, tetapi di istana raja. 26 Jadi, apa
yang kalian cari di sana? Seorang nabi— kah?!
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Ya, Akukatakankepadakalianbahwakedudukan
Yohanes jauh lebih penting daripada seorang
nabi. 27 Karena dialah yang dimaksudkan oleh
ayat Kitab Suci yangmengatakan,
‘Perhatikanlah: Aku akan mengutus utusan-Ku

lebih dulu,
supaya dia menyiapkan jalan sebelum Aku
mengutus Engkau.’✡

28 Yang Ku-katakan ini benar: Yohanes lebih be-
sar dari semua orang yang pernah dilahirkan.
Tetapi dalam kerajaan baru yang Allah sudah
mulai dirikan, semua orang yang menjadi warga
kerajaan-Nya itu akan dianggap lebih besar dari
Yohanes— bahkan orang yang berkedudukan pal-
ing rendah.”

29 Hampir semua orang banyak yang
mendengarkan perkataan Yesus itu— termasuk
para penagih pajak, memuji Allah dengan
berkata, “Kalau begitu, Allah benar-benar
mengutus Yohanes Pembaptis dan apa yang
Yohanes ajarkan juga benar!” Karena mereka
sudah taat kepada kehendak Allah waktu
mereka dibaptis oleh Yohanes. 30 Tetapi orang-
orang Farisi dan para ahli Taurat mengabaikan
kehendak Allah untuk diri mereka ketikamereka
menolak untuk dibaptis oleh Yohanes.

31 Yesus berkata, “Aku akan memakai con-
toh untukmenggambarkan sebagian besar orang
yang hidup pada zaman sekarang: 32 Mereka
seperti dua kelompok anak yang bermain di hala-
man. Kelompok yang satu berseru kepada kelom-
pok yang lain,
✡ 7:27 Mal. 3:1
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‘Setiap kali kami mengajak kalian bermain sesu-
atu, kalian tetap tidak mau! Kalau kami
meniup lagu tarian dengan suling,

kalian tidakmaumenari.
Tetapi waktu kami bermain seperti berkabung,

kalian tidakmau bermain seperti menangis.’
33 Artinya begini: Kalian selalu menolak
pekerjaan Allah— bagaimana pun bentuknya.
Karena waktu Yohanes Pembaptis sedang
melayani TUHAN di antara kalian, dia sering
berpuasa dan tidak minum air anggur. Tetapi
kalian berkata, ‘Dia dikuasai setan.’ 34 Lalu
Anak Manusia— yaitu Aku, juga datang, dan
Aku makan dan minum air anggur seperti orang
padaumumnya. Tetapi kalianberkata, ‘Lihat! Dia
makandanminumdengan rakus! Dia juga teman
para penagih pajak dan orang-orang berdosa
lainnya.’ 35Meskipunbegitu, kebijaksanaanAllah
selalu terbukti benar melalui hasil-hasilnya.”

Waktu Yesus diminyaki olehwanita pelacur
36Lalu seorang Farisi bernama Simonmengun-

dang Yesus makan bersama dia di rumahnya.
Maka Yesus pun pergi ke sana dan mengambil
tempat-Nya di meja makan.

37 Di kota itu ada seorang wanita pelacur.
Ketikawanita itumendengarbahwaYesus sedang
makan di rumah Simon, datanglah dia ke rumah
itu dengan membawa sebuah botol yang san-
gat bagus‡ yang berisi minyak wangi. 38 Ketika
‡ 7:37 botol sangat bagus Secara harfiah, “buatan (batu) pualam.”
Botol yang dibuat dari batu putih itu dibeli dengan harga mahal,
danminyak yang diisi dalam botol itu jugamahal.
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Simon dan para tamu sedang makan, sambil
menangiskarenamenyesali dosa-dosanyawanita
itu datang berlutut di belakang Yesus— dekat
kaki-Nya. Air mata wanita itu jatuh membasahi
kaki-Nya, lalu dia mengeringkan kaki Yesus den-
gan rambutnya. Kemudian wanita itu berulang-
ulang mencium serta meminyaki kaki-Nya den-
ganminyak wangi itu.

39 Ketika Simon— orang Farisi itu, melihat hal
itu, dia berkata dalam hatinya, “Kalau Yesus
betul-betul nabi, tentu dia tahu wanita macam
apa yang menyentuhnya! Perempuan ini adalah
pelacur!”

40 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Simon, Aku
maumengatakan sesuatu kepadamu.”
Jawab Simon, “Katakanlah Guru!”
41 Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini:

“Ada dua orang yang mempunyai utang kepada
seseorang yang biasa memberi pinjaman uang
dengan bunga. Yang seorang utangnya lima ra-
tus keping uang perak, sedangkan yang seorang
lagi utangnya lima puluh keping uang perak.§
42 Karena kedua orang itu tidak sanggup mem-
bayar utangnya itu, maka dengan murah hati
si pemberi pinjaman itu menghapuskan utang
mereka. Siapakah di antara kedua orang itu yang
akan lebihmengasihi dia?”

43 Simon menjawab, “Menurut pendapat saya,
orang yang utangnya lebih banyak dihapuskan.”

§ 7:41 keping uang perak Secara harfiah, “dinar.” Pada zaman
Roma, uang dinar dibuat dari perak asli. Nilai satu dinar sama
dengan gaji seorang petugas untuk satu hari penuh.
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Yesus berkata kepada Simon, “Pendapatmu itu
betul.” 44 Sambil melihat perempuan itu Yesus
berkata kepada Simon, “Kamu tentu sudah meli-
hat apa yang dilakukan perempuan ini! Ketika
Aku masuk ke rumahmu, kamu tidak mem-
berikan air untuk membasuh kaki-Ku. Tetapi
perempuan ini membasuh kaki-Ku dengan air
matanya dan mengeringkannya dengan rambut-
nya. 45Waktu Aku masuk rumahmu, kamu tidak
memberi salam yang hangat kepada-Ku.* Tetapi
sejak Aku masuk ke sini, perempuan ini tidak
henti-hentinya menciumi kaki-Ku. 46Kamu tidak
meminyaki kepala-Ku dengan minyak zaitun,
tetapi dia meminyaki kaki-Ku dengan minyak
wangi. 47Oleh karena itu, Aku berkata kepadamu
bahwa dosa-dosanya— yang begitu banyak, su-
dah diampuni. Dan itulah sebabnya dengan cara
yangbegitu luarbiasadiamenunjukkankasihnya
terhadap Aku. Tetapi orang yang diampuni dari
dosanya yang sedikit, sedikit jugamengasihi.”

48 Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu,
“Aku sudahmengampuni dosa-dosamu.”

49Lalu para tamu yang lain yang sedangmakan
bersama di situmulai berkata dalam hati mereka
masing-masing, “Berani sekali orang ini berkata
begitu! Tidak seorang pun yang boleh mengam-
puni dosamanusia selain Allah sendiri.”†

* 7:45 memberi salam yang hangat … Secara harfiah, “mencium
Aku.” Mencium orang-orang yang datang bertamu ke rumah
adalah kebiasaan orang Yahudi. † 7:49 Berani sekali … Secara
harfiah, “Siapakah orang ini sehingga dia berani mengampuni
dosa-dosa?” Pertanyaan retoris ini diterjemahkan sesuai artinya
sebagai kalimat pernyataan.



Lukas 7:50 lvii Lukas 8:3

50 Tetapi Yesus berkata lagi kepada perem-
puan itu, “Karena kamupercaya kepada-Kumaka
kamu diselamatkan. Pergilah dengan perasaan
tenang dalam perlindungan Allah.”

8
Perempuan-perempuan juga terlibat dalam

pelayanan Yesus
1Tidak lama kemudian, Yesus pergi berkeliling

ke banyak kota dan desa untuk berkhotbah dan
mengumumkan berita keselamatan dari Allah—
yaitu Kabar Baik tentang kerajaan Allah. Dan ke-
duabelasmurid-Nya ikut bersamaDia. 2Bersama
mereka ada juga beberapa perempuan yang su-
dahYesus sembuhkandari berbagai penyakit dan
dilepaskan dari roh-roh jahat. Di antaranya
Maria— yang berasal dari desaMagdala dan yang

sudah dilepaskan dari tujuh setan,*
3 Yohana istri Kuza (Kuza sebagai kepala urusan

istana Herodes),
Susana, dan masih banyak lagi perempuan-

perempuan lain.
Semua perempuan itu sering membantu keper-
luan Yesus dan murid-murid-Nya dengan dana
mereka sendiri.

Perumpamaan tentang benih yang ditabur✡

* 8:2 setan Bahasa Yunanimempunyai tiga istilah yangmemiliki
arti sama, dan ketiga-tiganya dipakai dalam pasal ini. Dalam TSI
‘setan’ dipakai untuk menerjemahkan “daimonion” (bahasa Ing-
gris, ‘demon’), sedangkan ‘roh jahat’ menerjemahkan “pneumati
poneras/pneumati akathartos” (bahasa Inggris, ‘evil spirit/unclean
spirit’). ✡ 8:3 Mat. 13:1-9; Mrk. 4:1-10
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4Ketika orang-orang dari setiap kota terus saja
berdatangan kepada Yesus dan jumlah mereka
sudah banyak, Yesus punmenyampaikan kepada
mereka perumpamaan ini:

5 “Pada suatu hari seorang petani pergi
menaburkan bibit di ladang. Ketika dia menabur
bibit itu, sebagian jatuh di jalan, lalu diinjak-
injak orang dan dimakan burung-burung sampai
habis. 6 Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang
berbatu-batu. Begitu tunasnya keluar, tunas
itu segera layu, karena lapisan tanah di situ
kering. 7 Sebagian lagi jatuh di antara rumput
yang berduri. Ketika bibit-bibit itu tumbuh
dan bertunas bersama rumput-rumput itu, lalu
rumput-rumput itu punmenghambatnya sampai
mati. 8 Sedangkan yang sebagian lagi jatuh di
tanah yang subur, lalu tumbuh dengan baik, dan
dari satu bibit menghasilkan seratus biji.”
Sesudah Yesus mengakhiri perumpamaan itu,

Dia berseru, “Buat apa telingamu itu?! Dengarlah
itu!”

Yesus menjelaskan tentang arti perumpamaan
bibit yang ditabur✡

9 Sesudah itu, murid-murid-Nya bertanya
kepada Yesus, “Apa arti perumpamaan itu?”

10 Lalu Dia berkata, “Dulu manusia tidak di-
izinkan untuk mengerti ajaran-ajaran tentang
kerajaan Allah.† Tetapi sekarang kalian sudah
diberikan izin untukmengerti hal-hal rahasia itu.
Tetapi untukmereka yang lain, Akumengajarkan
✡ 8:8 Mat. 13:10-23; Mrk. 4:10-20, 24-25 † 8:10 kerajaan Allah
Lihat catatan di Luk. 4:43.



Lukas 8:11 lix Lukas 8:14

hal-hal itu melalui perumpamaan. Karena Al-
lah mau supaya terjadi seperti yang ditulis oleh
nabi—waktu Allah berkata,
‘Biarpunmerekamelihat banyak keajaiban,

mereka tidak akan sadar apa yang terjadi.
Dan biarpunmereka terus mendengar ajaran,

mereka tidak akanmengerti.’ ”✡
11 “Inilah arti persamaan-persamaan dalampe-

rumpamaan itu:
Bibit adalah ajaran dari Allah.
12 Dan bibit yang jatuh di jalan menggam-

barkan orang-orang yang mendengarkan
ajaran Allah, tetapi iblis datang dan mencuri
ajaran itu dari hati mereka, supaya mereka
tidak mempercayainya lagi serta tidak
diselamatkan.

13 Bibit yang jatuh di tanah yang berbatu-
batumenggambarkan orang-orang yang ketika
mendengarkanajarandariAllahmenerimanya
dengan senang hati. Tetapi ajaran itu tidak bisa
tumbuh di dalam hati mereka. Mereka per-
caya hanya sebentar saja. Ketika mereka men-
dapat kesulitan dalam hidup mereka, mereka
meninggalkan ajaran itu.

14 Bibit yang jatuh di antara rumput
berduri menggambarkan orang-orang yang
sudah mendengarkan ajaran Allah, tetapi
dalam menjalani hidup sehari-hari, mereka
kuatir, serta mengejar kekayaan dunia dan
kesenangan dunia. Semua hal itumenghambat
pertumbuhan ajaran itu, sehingga tidak bisa

✡ 8:10 Yes. 6:9
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menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup
mereka.

15 Dan bibit yang jatuh di tanah yang subur
menggambarkan orang-orang yang pada saat
mendengarkan ajaran Allah menyimpannya
dengan baik di dalam hati mereka yang tulus,
lalumereka taat dengan tetap bertekun kepada
ajaran itu. Mereka seperti tanah yang subur
yangmenghasilkan banyak buah.”‡
Hendaklah kitamengerti ajaran-ajaran Yesus✡

16 Lalu Yesus menambah perumpamaan ini:
“Orang tidak mungkin menyalakan pelita lalu
menutupnya dengan ember! Juga tidak mungkin
dia menaruh itu di bawah tempat tidur. Tetapi
pelita selalu ditaruh di tempat yang tinggi, su-
paya orang-orang yang masuk ke dalam rumah
diteranginya. 17 Begitu juga semua ajaran yang
Akuajarkandenganperumpamaankepadaorang
banyak: Sekarang artinya dirahasiakan, tetapi
nanti semuanya akan terbuka. Yang tidak je-
las sekarang nanti akan menjadi jelas. 18 Oleh
karena itu, perhatikanlah baik-baik cara kalian
‡ 8:15 menghasilkan banyak buahDalamFirmanAllah yang lain,
kita bisa lihat bagaimana caranya manusia bisa ‘menghasilkan
buah’. Pertama, KabarBaik dari Allahmembuatmanusia bisa per-
caya. Kita lihat juga bahwa seseorang bisa ‘menghasilkan buah’
kalau diamelakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya den-
gan setia. (Mat. 5-7) Kita juga ‘menghasilkan buah’ kalau kata-kata
yang keluar dari mulut kita baik di mata Allah. (Mat. 12:31-37)
Dan juga, kita ‘menghasilkan buah’ kalau kita memimpin orang
lain untuk bertobat. (Yoh. 15:16) Kehidupan seperti itulah yang
merupakan buah-buah yang baik di mata Allah. ✡ 8:15 Mat.
13:12; Mrk. 4:21-25
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mendengarkanajaran-ajaran-Ku. Karenabagi se-
tiap orang yang menerima ajaran-Ku, Allah akan
menambahkan kemampuan kepadanya supaya
lebih mengerti. Tetapi bagi setiap orang yang
tidak menerima ajaran-Ku— biarpun dia pikir
bahwa dia mengerti sedikit, Allah akanmengam-
bil kemampuan untukmengerti itu darinya.”

Sifat orang-orang yang Yesus anggap sebagai
keluarga-Nya✡

19 Kemudian ibu dan saudara-saudara-Nya
datang menemui Yesus, tetapi mereka tidak
bisa bertemu dengan-Nya karena orang banyak
yang mengelilingi-Nya. 20 Lalu seseorang
memberitahukan kepada-Nya, “Pak, ibu dan
saudara-saudarimu sedang menunggu di luar.
Merekamau berbicara dengan kamu.”

21 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Setiap
orang yang mendengarkan ajaran Allah dan
melakukannya Aku anggap seperti ibu dan
saudara-saudari-Ku!”

Yesusmenghentikan badai✡
22Pada suatuhari, Yesusberkata kepadamurid-

murid-Nya “Mari kita pergi ke seberang danau.”
Jadi mereka pun naik perahu dan berangkat.
23 Ketika mereka sedang berlayar, Yesus ter-
tidur. Tiba-tiba angin badai bertiup di danau itu.
Banyak air masuk ke dalam perahu itu, sehingga
merekaberadadalambahayadanhampir tengge-
lam. 24 Lalu para murid-Nya mendekati Dia dan
✡ 8:18 Mat. 12:46-50;Mrk. 3:31-35 ✡ 8:21 Mat. 8:18, 23-27;Mrk.
4:35-41
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membangunkan-Nya serta berkata, “Guru, Guru!
Mampuslah kita!”
Yesus pun bangun dan dengan suara keras

berkata kepada angin badai dan ombak itu,
“Diam!” Lalu angin badai dan ombak itu pun
diam dan danau menjadi tenang kembali.
25 Kemudian Dia berkata kepada mereka,
“Kenapa kalianmeragukan Aku?!”
Mereka merasa heran dan takut terhadap

Yesus, lalu berkata satu sama lain, “Wah, Orang
macam apa Dia ini?! Angin dan danau pun taat
pada perintah-Nya.”

Yesus mengusir setan-setan dari seorang
Gerasa✡

26 Mereka terus berlayar dan sampailah
mereka di daerah kota Gerasa— yang terletak
di sebelah tenggara Danau Galilea. 27 Sesudah
Yesus berada di darat, seorang laki-laki dari
kota itu yang dirasuki bermacam-macam setan
menemui-Nya. Orang itu sudah lama telanjang
dan tidakmautinggaldi rumah. Diahanya tinggal
di dalam gua-gua lokasi pekuburan.§

28-29 Roh-roh jahat itu sering menyeret orang
itu. Waktu orang-orang kota itu masih berusaha
menjaganya, kedua tangannya dirantai dan ke-
dua kakinya dipasung. Tetapi dia selalu bisa

✡ 8:25 Mat. 8:28-34;Mrk. 5:1-20 § 8:27 lokasi pekuburan Pada
waktu itu orang Yahudi sering menguburkan mayat orang mati
di dalam gua atau di ruangan kecil yang digali di dalam gunung
batu. Kejadian ini banyak berbicara tentang hal-hal yang najis—
roh jahat, kuburan, babi, dan daerah orang yang bukan Yahudi.
Hal ini semua dianggap najis oleh orang Yahudi.
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memutuskan segala pengikat itu, lalu di bawah
pengaruh setan-setan itu dia pergi ke tempat-
tempat terpencil. Ketika orang itu bertemu den-
gan Yesus, dia berteriak dan sujud di hadapan-
Nya. Lalu Yesusmemerintahkan roh-roh jahat itu
keluar dari orang itu. Dan dengan suara keras
orang itu berkata, “Hei, Yesus— Anak Allah Yang
Mahatinggi! Kamu mau apa dengan saya? Saya
mohon, jangan siksa saya!”

30 Lalu Yesus bertanya kepadanya, “Siapa na-
mamu?”
Jawabnya, “Batalion.”* Dia menjawab begitu

karena banyak sekali setan yangmasuk ke dalam
dirinya. 31 Lalu setan-setan itu berkali-kali mem-
ohon supayaYesus tidakmengusirmerekamasuk
ke dalam jurangmaut.

32 Tidak jauh dari situ— di sisi bukit yang cu-
ram, ada sekelompok besar babi piaraan sedang
makan. Lalu setan-setan itu memohon kepada
Yesus supaya mereka diizinkan masuk ke dalam
babi-babi itu. Yesuspunsetuju. 33Dansetan-setan
itu langsung keluar dari orang itu dan masuk ke
dalam babi-babi itu. Kemudian babi-babi itu lari
dengan cepat lalu terjun dari pinggir jurang ke
dalam danau danmati tenggelam.

34 Sesudah para penjaga babi melihat apa yang
terjadi, mereka lari dan pergi menceritakan keja-
dian itu ke kota Gerasa dan ke daerah sekitarnya.
35 Lalu orang-orang yang mendengar berita itu
pergi melihat apa yang sudah terjadi. Waktu
* 8:30 Batalion Dalam bahasa Yunani, namanya “Legion.” Pada
waktu itu, yang disebut legion adalah satu batalion militer yang
jumlah anggotanya bisa sampai 6826.
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mereka tibadi tempat Yesusberada,merekameli-
hat orang yang ditinggalkan setan-setan itu su-
dahberpakaiandansedangdudukdengan tenang
dekat Yesus sambil mendengarkan-Nya.† Piki-
rannya juga sudah sehat. Melihat kejadian itu
takutlah mereka kepada Yesus. 36 Dan para
penjaga babi yang sudah melihat hal itu sendiri
menceritakan kembali kepada orang-orang yang
baru datang itu— bagaimana orang yang kera-
sukan setan-setan itu disembuhkan. 37 Lalu pen-
duduk daerah Gerasa meminta Yesus mening-
galkan daerahmereka, karenamereka sangat ke-
takutan.
Karena itu Yesus dan murid-murid-Nya

kembali naik perahu meninggalkan daerah
itu. 38 Orang yang sudah dilepaskan dari setan-
setan itu berkali-kali meminta kepada Yesus
supaya dia bisa ikut bersama-Nya. Tetapi Yesus
menyuruh orang itu pulang dengan berkata,
39 “Pulanglah dan ceritakanlah bagaimana Allah
sudah menolongmu.” Dia pun pergi ke seluruh
kota Gerasa dan menceritakan caranya Yesus
dengan begitu luar biasa menolong dia.

Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit
pendarahan dan menghidupkan anak perempuan
Yairus✡

40 Ketika Yesus kembali dari seberang danau,
orangbanyakmenyambutDia, karenamereka se-
muamenanti-nantikanDia. 41Laludatanglahseo-
† 8:35 duduk … mendengarkan-Nya Secara harfiah, “(duduk)
di kaki Yesus.” Kata-kata ini sering dipakai dengan arti ‘duduk
mendengarkan ajaran seorang guru’. ✡ 8:39 Mat. 9:1, 18-26;
Mrk. 5:21-43
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rangkepala rumahpertemuanorangYahudiyang
bernama Yairus. Dia langsung sujud di hada-
panYesusdanmeminta-Nyadengan sangatuntuk
datang ke rumahnya. 42 Karena anaknya yang
satu-satunya— yaitu anak perempuan, sedang
sakit keras dan hampir mati. Umurnya dua belas
tahun.
Dalam perjalanan ke rumah Yairus, orang

banyak berdesak-desakan di sekeliling-Nya. 43Di
situ juga ada perempuan yang sudah dua belas
tahun menderita sakit pendarahan‡ dan tidak
bisa disembuhkan oleh siapa pun. 44 Lalu dia
mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh
rumbai jubah-Nya.§ Dan saat itu juga pendara-
hannya berhenti.

45Yesus berkata, “Siapa yangmenyentuh Aku?”
Ketika tidak ada yang mau mengakuinya,

berkatalah Petrus, “Guru, ada banyak orang
yang berdesak-desakan di sekeliling-Mu.”

46 Tetapi Yesus berkata, “Ada seseorang yang
menyentuh Aku, karena Aku merasa ada kuasa
yang keluar dari diri-Ku.” 47 Ketika perem-
puan itu melihat bahwa perbuatannya sudah ke-
tahuan, dengan gemetar dia maju dan sujud di
hadapan-Nya. Laludi hadapan semuaorangyang
‡ 8:43 Ayat 43b Beberapa salinan kuno dalam bahasa Yunani
menambah kata-kata: “Dia sudah menghabiskan segala miliknya
untuk berobat ke banyak dokter.” Kemungkinan besar kata-kata
itu diambil dari Mrk. 5:26. § 8:44 rumbai jubah-Nya
Jubah-jubah orang Yahudi mempunyai rumbai seperti diperin-
tahkan Musa sebagai peringatan untuk mengikuti seluruh perin-
tah dalamHukum Taurat. Lihat Bil. 15:37-41.
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ada di situ, diamenceritakan kenapadiamenyen-
tuh jubah-Nya dan bagaimana dia menjadi sem-
buh saat itu juga. 48 Kata Yesus kepadanya,
“Anak-Ku, karena kamu sudah percaya kepada-
Ku, kamu menjadi sembuh. Sekarang pulanglah
dengan hati yang tenang.”

49 Ketika Yesus masih bicara dengan perem-
puan itu, datanglah seseorang dari rumah Yairus
dan berkata kepadanya, “Anak Bapak sudah
meninggal. Jadi tidak usah merepotkan Guru
lagi.”

50 Tetapi waktu Yesus mendengar hal itu, Dia
berkata kepada Yairus, “Jangan takut! Tetap saja
percaya kepada-Ku dan anakmu akan selamat.”

51 Sesudah Yesus tiba di rumah Yairus, Dia
tidak mengizinkan orang-orang lain masuk
bersama-Nya ke dalam rumah itu— kecuali
Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ibu-bapakanak itu.
52 Semua orang sedang menangisi dan meratapi
anak itu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka,
“Berhenti menangisi dia! Karena dia tidak mati.
Dia hanya tidur saja.”

53 Orang-orang itu menertawakan Dia karena
mereka tahu anak itu sudah mati. 54Tetapi Yesus
memegang tangan anak itu dan berkata, “Hai
anak-Ku, bangunlah.” 55 Maka anak itu hidup
kembali dan saat itu juga dia berdiri. Lalu Yesus
menyuruh orang tua anak itu memberi makanan
kepadanya. 56 Mereka sungguh sangat heran
melihat apa yang terjadi dengan anak mereka,
tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan
tentang hal itu kepada siapa pun.
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9

Yesusmengutus pengikut-Nya✡

1 Yesus memanggil kedua belas murid-Nya
untuk berkumpul. Lalu Dia memberikan kuasa
kepada mereka masing-masing untuk mengusir
setan-setan dan menyembuhkan bermacam-
macam penyakit. 2 Kemudian Dia mengutus
merekapergiuntukmemberitakankabar tentang
kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang
sakit dengan kuasa TUHAN. 3Dia berkata kepada
mereka, “Jangan membawa apa-apa dalam
perjalanan— termasuk tongkat, tas, roti, uang,
maupun pakaian ganti. 4 Saat kamu masuk ke
satu kota atau desa dan satu keluarga menerima
kamu tinggal di rumahnya, tinggallah di rumah
itu saja sampai kamu melanjutkan perjalanan
lagi. 5Tetapi kalau kamudatang ke kota atau desa
lain dan orang-orang di situ tidakmaumenerima
kamu, tinggalkanlah tempat itu dan lepaskanlah
kotoran tempat itu dari kaki dan sandalmu

✡ 9: Mat. 9:35–11:1; Mrk. 6:7-13
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sebagai tanda peringatan kepadamereka.”*

6 Lalu mereka berangkat dan pergi berkelil-
ing ke desa-desa. Di setiap tempat yang mereka
kunjungi, merekamemberitakanKabar Baik dari
Allahdanmenyembuhkanorang-orang sakit den-
gan kuasa TUHAN.

Herodes bingung tentang Yesus✡

7 Ketika Raja Herodes mendengar kabar ten-
tang semua keajaiban yang dilakukan Yesus,
dia menjadi bingung dan gelisah. Karena ada
beberapa orang berkata, “Yohanes Pembaptis
sudah hidup kembali dari antara orang mati,

* 9:5 lepaskanlah kotoran … peringatan … Secara harfiah, “ke-
baskan debu.” Pada waktu itu, sudah menjadi kebiasaan orang
Yahudi— kalau terpaksa melakukan perjalanan di daerah bangsa
yang bukan Yahudi, maka saat meninggalkan daerah itu, mereka
harus membersihkan telapak kaki dan pakaian mereka. Itu di-
lakukan karena mereka menganggap bahwa orang-orang yang
bukan Yahudi dan tanah mereka adalah najis. Yesus menyuruh
murid-murid-Nya untuk melakukan hal yang sama juga kepada
orang Yahudi yang menolak ajaran dari Allah. Dengan begitu,
murid-murid-Nya sudahmenunjukkan bahwaAllahmenganggap
orang-orang yang keras kepala seperti itu najis. Itu juga menjadi
tandabahwamerekaakandihukumolehAllahkalaumereka tidak
bertobat. Lihat contoh lain tentanghal ini diKis. 18:6. ✡ 9:6 Mat.
14:1-12; Mrk. 6:14-29
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tetapi sekarang dia menyebut dirinya Yesus.”†
8 Tetapi ada orang lain yang berkata, “Dia adalah
Nabi Elia— yang dulu terangkat ke surga dalam
keadaan hidup, dan sekarang dia kembali dan
menyebut dirinya Yesus.” Dan yang lain lagi
berkata bahwa Yesus adalah salah satu dari nabi-
nabi zaman dahulu yang sudah hidup lagi dari
kematian. 9 Tetapi Herodes berkata, “Saya su-
dah suruh potong leher Yohanes. Jadi siapa
orang itu sebenarnya?— yang saya sering dengar
melakukan hal-hal yang luar biasa!” Oleh karena
itu Herodes berulang-ulang berusaha untuk bisa
melihat Yesus.

Yesus memberikan makanan kepada lima ribu
orang✡

10 Sesudah murid-murid itu kembali, mereka
menceritakan kepada Yesus semua yang mereka
lakukan. Kemudian Yesus mengajak mereka
pergi untuk menyendiri ke sebuah kota yang
bernamaBetsaida. 11Tetapi orangbanyakmenge-
tahui hal itu, lalu mereka mengikuti-Nya. Lalu
Yesus menyambut mereka dan berbicara kepada
† 9:7 …menyebut dirinya Yesus Padawaktu iniHerodes baru saja
menyuruh tentaranya untuk membunuh Yohanes (Mat. 14:3-12;
Mrk 6:17-29). Lalu tiba-tiba nama Yesus menjadi terkenal sebagai
orang yang membuat banyak keajaiban. Jadi beberapa orang
yang belum pernah melihat atau mengenal Yesus berpikir bahwa
mungkin Yohanes sudah kembali langsung dari surga danmenye-
but dirinya dengan nama baru. Pada zaman Yesus ada banyak
orang lain yang juga bernama Yesus. Nama Yesus dalam bahasa
Yunani adalah sama dengan nama Yosua dalam bahasa Ibrani.
Kedua nama itu berarti “Yahweh Penyelamatku.” ✡ 9:9 Mat.
14:13-21; Mrk. 6:30-44; Yoh. 6:1-14
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mereka tentang kerajaan Allah dan menyem-
buhkan semua orang yang sakit.

12 Ketika hari sudah sore, kedua belas murid-
Nya datang kepada-Nya dan berkata, “Suruhlah
orang banyak ini pergi ke desa-desa dan rumah-
rumah penduduk di sekitar sini, supayamendap-
atkanmakanan dan tempat menginap. Karena di
sini tempat yang terpencil dan sunyi.”

13 Tetapi Yesus berkata, “Justru kalianlah yang
harus memberi makanan kepadamereka.”
Murid-murid itu menjawab, “Wah, kalau kami

yang memberi makanan kepada mereka, be-
rarti kami harus pergi membeli makanan untuk
mereka! Karena kami hanya mempunyai lima
roti dan dua ikan.” 14 (Ada sekitar lima ribu laki-
laki di sana.)
Lalu kata Yesus, “Suruhlah mereka duduk

dalam kelompok-kelompok, dan setiap kelompok
kira-kira lima puluh orang.”

15 Murid-murid melakukan apa yang
diperintahkan-Nya, lalu semua orang duduk.
16 Sambil memegang lima roti dan dua ikan itu,
Yesus melihat ke langit dan mengucap syukur
kepada Allah untuk makanan itu. Kemudian
Dia menyobek-nyobek roti itu dan menyuwir-
nyuwir ikan itu, lalu Dia berikan kepada murid-
murid-Nya secara berulang-ulang sambil mereka
bagi-bagikan kepada orang banyak itu. 17 Semua
orang makan sampai kenyang. Dan waktu para
murid mengumpulkan kelebihan roti dan ikan
itu, ternyata ada dua belas keranjang.
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Petrus berkata kepada Yesus, “Engkau adalah
Raja Penyelamat!”✡

18 Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berdoa
sendirian dan para murid-Nya juga ada di seki-
tar situ, Dia bertanya kepada mereka, “Menurut
orang banyak, Aku ini melayani dengan jabatan
seperti siapa?”‡

19 Lalu jawab mereka, “Ada yang mengatakan
bahwa Engkau sebagai pengganti Yohanes Pem-
baptis. Ada jugayangmengatakanbahwaEngkau
Nabi Elia yang sudah datang kembali. Dan yang
lainnya lagi mengatakan bahwa Engkau adalah
salah satu dari nabi zaman dulu yang sudah
hidup kembali.”

20Dan Dia bertanya, “Tetapi bagaimana penda-
pat kalian tentang Aku?”
Jawab Petrus, “Engkau adalah Kristus§ yang

diutus Allah.”
21Dandengankeras Yesusmelarangmereka su-

paya tidak memberitahukan hal itu kepada siapa
pun.

Yesus mulai mengajar bahwa Dia akan
menderita dan dibunuh✡

22 Kemudian kata Yesus, “Aku— yaitu Anak
Manusia,* sudah ditentukan Allah untuk banyak
menderita dan ditolak oleh para pemimpin
✡ 9:17 Mat. 16:13-20; Mrk. 8:27-30 ‡ 9:18 melayani … Secara
harfiah Yesus bertanya, “Aku ini siapa?” Maksud pertanyaan
ini bukan untuk menanyakan tentang nama-Nya, karena tentu
jawaban mereka adalah, “Semua orang tahu nama-Mu Yesus.”
BandingkanLuk. 9:7-9. § 9:20 KristusLihat catatandiLuk. 2:11.
✡ 9:21 Mat. 16:21-28;Mrk. 8:30–9:1 * 9:22 AnakManusia Lihat
catatan di Luk. 5:24.
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Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat.
Kemudian Aku akan mati dibunuh, tetapi pada
hari ketiga Aku akan dihidupkan kembali.”

23 Kemudian Dia berkata lagi kepada semua
murid-Nya, “Setiap orang yang mau mengikut
Aku, dia harus meninggalkan kepentingannya
sendiri† dan mengikut Aku setiap hari dengan
pikiran seperti ini, ‘Sampai mati pun— bahkan
sampai mati disalibkan,‡ saya tidak akan
mundur!’ 24 Karena setiap orang yang berjuang
untuk mempertahankan nyawanya masih akan
tetap meninggal dunia. Tetapi orang yang mati
dibunuh karena mengikut Aku, dia akan hidup
selama-lamanya. 25 Coba pikir: Apa gunanya
kamu menjadi kaya?— bahkan sampai memiliki
semua harta di dunia, kalau kamu tidakmemiliki
hidup selama-lamanya dan dirimu menjadi
binasa. 26 Setiap orang yang malu mengakui
seperti ini, ‘Saya mengikut Yesus dan ajaran-
Nya,’ Aku juga tidak akan mengakui dia sebagai
pengikut-Ku ketika Aku dalam kemuliaan-Ku
sebagai Anak Manusia, dan kemuliaan Bapa-Ku,
dan kemuliaan para malaikat surgawi. 27 Yang
Ku-katakan ini benar: Di antara kalian yang
berada di sini, beberapa orang tidak akan mati
sebelum melihat saat Allah mulai mendirikan

† 9:23 meninggalkan kepentingannya sendiri Secara harfiah,
“menyangkal dirinya.” Maksud perkataan Yesus ini dijelaskan di
Mat. 10:37-39 dan Luk. 25-33. ‡ 9:23 sampai mati disalibkan
Secara harfiah, “dia harus memikul salib untuk dirinya sendiri.”
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kerajaan-Nya di dunia ini.”§

Yesus kelihatan bercahaya di atas gunung✡

28 Kira-kira seminggu kemudian sesudah
Yesus berbicara tentang hal-hal itu, Dia naik
ke sebuah gunung bersama Petrus, Yohanes, dan
Yakobus untuk berdoa. 29 Ketika Dia sedang
berdoa, wajah-Nya berubah, dan pakaian-
Nya menjadi putih bersinar. 30 Dan tiba-tiba
nampaklah dua orang sedang berbicara dengan
Dia— yaitu Musa dan Elia. 31 Mereka nampak
bersinar dengan kemuliaan surgawi dan sedang
berbicara dengan Yesus tentang bagaimana
Dia akan menggenapi rencana Allah dengan
kematian-Nya di Yerusalem. 32 Pada waktu
itu Petrus dan kedua murid yang lain sedang

§ 9:27 tidak akan mati sampai … kerajaan … Waktu Yesus
menyembuhkan orang-orang sakit, hal itu menunjukkan bahwa
kerajaan Allah sudah mengalahkan penyakit, setan-setan,
maupun kematian. Kerajaan Allah juga dinyatakan pada waktu
murid-murid-Nya melihat Yesus di gunung dengan kemuliaan
dari surga (Luk. 9:28-36). Bahkan saat Yesus mati, komandan
kompi Romawi mengenal Dia sebagai Anak Allah, dan itu berarti
Yesus layak memerintah (Mrk. 15:39). Dan kebangkitan Yesus
(Luk. 24) sangat jelas menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah
berkuasa di dunia ini. Hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa
suatu pemerintahan yang baru sudah mulai dan nyata di dunia
ini. ✡ 9:27 Mat. 17:1-8; Mrk. 9:2-8
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tertidur dengan nyenyak.* Ketika mereka
terbangun, mereka melihat Yesus bersinar
dengan kemuliaan surgawi dan kedua orang
yang berdiri di dekat-Nya. 33 Pada saat Musa dan
Elia sedang meninggalkan Yesus, Petrus berkata
kepada-Nya, “Wah Guru, hebat sekali kita berada
di sini! Kami akanmembuat tiga pondok di sini—
satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu
lagi untuk Elia.” (Petrus berkata seperti itu tanpa
memikirkanapa yang tepat untukdikatakannya.)

34 Sementara Petrus masih berbicara, turun-
lah awan menutupi mereka. Lalu mereka men-
jadi takut waktu awan itu menutupi mereka.
35 Kemudian terdengarlah suara dari awan itu,
yang berkata, “Inilah Anak-Ku— yang Ku-pilih.
Dengarkanlah Dia baik-baik.”

36 Sesudah suara itu diam, mereka hanya meli-
hat Yesus sendiriandi situ. Setelah kejadian terse-
but dan untuk jangkawaktu yang panjang, ketiga
murid itu tidak menceritakan kepada siapa pun
tentang apa yang sudahmereka saksikan di situ.

Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak
laki-laki✡

* 9:32 tertidur dengan nyenyak Kejadian mereka tertidur tidak
menunjukkan bahwa ini terjadi pada malam hari. Kemungk-
inan hal ini terjadi siang atau sore hari, dan ketiga murid
Yesus tertidur karena Allah tidak mau mereka mendengar se-
mua yang dibicarakan antara Yesus, Musa, dan Elia. Dengan
keadaan masih ada terang matahari, maka awan terlihat waktu
‘menaungi/menutupi’ mereka di ayat 34. Tetapi ada yang juga
masih berpikir ini terjadi padamalam hari, karena di Matius 17:5
awan itu ‘sangat terang’. ✡ 9:36 Mat. 17:14-18; Mrk. 9:14-27
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37Besok harinya ketika Yesus dan ketigamurid-
Nya turun dari gunung, orang banyak datang
berbondong-bondong menemui Yesus. 38 Tiba-
tiba seorang laki-laki dari antara orang banyak
itu berteriak, “Guru, tolonglah anak saya! Hanya
dialah anak saya. 39 Dia berulang kali diserang
oleh roh jahat, sehingga dia berteriak-teriak,
badannya menjadi kejang-kejang, dan mulutnya
berbusa. Roh jahat itu jarang sekali mening-
galkannyadan terus sajamenyiksadia. 40Saya su-
dah minta kepada murid-murid-Mu untuk men-
gusir roh itu, tetapi mereka tidak bisa men-
gusirnya.”

41 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Bukan
main kalian ini sesat dan tidak percaya kepada
Allah! Sampai kapan Aku harus sabar dengan
kalian! Bukankah Aku sudah cukup lama tinggal
dengan kalian! Bawalah anakmu itu kemari.”

42Padawaktuanak itu sedangmendekati Yesus,
roh jahat itu membantingnya ke tanah danmem-
buatnya kejang-kejang. Tetapi Yesus memerin-
tahkan roh jahat itu keluar dari anak itu dan
menyembuhkannya, lalu menyerahkannya kem-
bali kepada bapaknya. 43 Semua orang sangat
heran, karenamerekamenyadari bahwamereka
sudahmelihat kuasa Allah yang luar biasa.

Yesus berbicara tentang kematian-Nya✡
Sementara orang-orang masih terheran-heran

atas semua yang Dia lakukan, berbicaralah Yesus
kepada murid-murid-Nya, 44 “Pasanglah telinga
baik-baik: Anak Manusia— yaitu Aku, akan
✡ 9:43 Mat. 17:22-23; Mrk. 9:30-32



Lukas 9:45 lxxvi Lukas 9:49

segera diserahkan kepada para penguasa dunia.”
45 Tetapi murid-murid-Nya tidak mengerti apa
maksud perkataan Yesus itu. Memang Allah yang
merahasiakannyakepadamereka, dankarena itu
mereka tidak dapat mengertinya. Tetapi mereka
juga takutmenanyakankepadaYesus tentang arti
perkataan-Nya itu.

Sifat orang-orang yang menjadi paling penting
dalam kerajaan Allah✡

46 Suatu hari terjadilah perselisihan di antara
murid-murid Yesus tentang siapa yang menjadi
nomor satu di antara mereka. 47 Tetapi Yesus
mengetahui isi hati mereka. Lalu Dia mengajak
seorang anak berdiri di samping-Nya. 48 Lalu
kata-Nya kepada mereka, “Kalau kamu mener-
ima dan melayani† anak kecil seperti ini dengan
tujuan untuk memuliakan Aku, berarti kamu su-
dah menerima dan melayani Aku. Dan kalau
kamu sudah melayani Aku, berarti kamu sudah
melayani Allah yang mengirim Aku ke dunia ini.
Karena siapa yang menjadi nomor terakhir di
antara kalian, dialah yang akan menjadi nomor
satu.”

49Yohanes berkata, “Guru, kami melihat seseo-
rangyangmengusir setan-setandenganmemakai
nama-Mu. Lalu kami melarang dia, karena dia
bukan termasuk kelompok kita.”

✡ 9:45 Mat. 18:1-5;Mrk. 9:33-40 † 9:48 menerimadanmelayani
Secara harfiah, “menerima.” Dalam bahasa Yunani, arti dasar
dari kata ini adalah untuk terima tamu yang belum dikenal di
rumahmu.
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50 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Jangan
larangdia. Karena siapayang tidakmelawankita,
berarti dia ada di pihak kita.”

Yesusmemutuskan untuk ke Yerusalemmelalui
provinsi Samaria

51Ketika sudahdekatwaktunyaYesus terangkat
ke surga, keputusan-Nya sudah bulat untuk tetap
pergi ke Yerusalem. 52 Jadi Yesus mengutus be-
berapa orang mendahului-Nya untuk memper-
siapkan beberapa hal bagi Dia. Maka pergi-
lah mereka, tetapi ketika mereka masuk ke se-
buah desa di daerah Samaria, 53orang-orang desa
itu tidak mau menerima Yesus, karena terny-
ata Dia dalam perjalanan menuju ke Yerusalem.‡
54 Ketika dua murid-Nya— yaitu Yakobus dan
Yohanes, melihat hal itumereka berkata, “Tuhan,
maukah Engkau supaya kami menyuruh api tu-
run dari langit membinasakanmereka?”§

‡ 9:53 karena … Yerusalem Pada zaman Yesus, orang Samaria
dan orang Yahudi tidak bergaul. Orang Yahudi menganggap para
penduduk Samaria najis, karena mereka bukan orang Yahudi
asli, tetapi keturunan perkawinan campur antara orang Yahudi
dengan suku-suku lain. Dalam Ajaran Musa, Allah memberikan
perintah kepada orang Yahudi supaya tidak kawin campur den-
gan suku-suku lain. Tetapi suku-suku itu kebanyakan pindah ke
daerah Palestina waktu orang Yahudi dibawa ke negeri Babel.
OrangYahudi juga tidaksenangkepadapendudukSamariakarena
agama mereka bukan agama Yahudi asli. Ajaran agama mereka
sudah tercampur dengan adat-adat suku-suku lain yang masuk
ke daerah itu pada waktu pembuangan bangsa Yahudi ke Babel.
§ 9:54 Ayat 54b Beberapa salinan kuno dalam bahasa Yunani
menambahkan, “seperti yang dilakukan oleh Elia.”
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55 Lalu Yesus menoleh dan menegur mereka.*
56Kemudian Yesus dan murid-murid-Nya melan-
jutkan perjalananmereka ke desa yang lain.

Tentang keputusan untukmengikut Yesus✡
57 Pada suatu hari ketika mereka dalam per-

jalanan, seseorang berkata kepada Yesus, “Bapak,
saya akan mengikut Bapak ke mana saja engkau
pergi.”

58 Yesus berkata kepadanya, “Anjing hutan
mempunyai liang dan burung mempunyai
sarang, tetapi Anak Manusia— yaitu Aku, tidak
mempunyai tempat untuk beristirahat.”

59Dan kepada orang lain Dia berkata, “Ikutlah
Aku!”
Tetapi jawab orang itu, “Bapak, izinkanlah saya

pulang dulu. Sesudah bapak saya mati lalu
dikuburkan† saya akanmengikut engkau.”

60 Lalu Yesus berkata kepada orang itu,
“Biarkanlah orang-orang mati secara rohani
menunggu kematian sesama mereka! Tetapi
kamu pergilah dan teruslah beritakan ke mana-
mana tentang kerajaan Allah.”
* 9:55 Ayat 55b-56 Beberapa salinan Yunani menambahkan:
Dan Dia berkata, ‘Kalian tidak tahu roh apa yang mengarahkan
hati kalian. (56) Anak Manusia— yaitu Aku, datang bukan un-
tuk membinasakan orang-orang, tetapi untuk menyelamatkan
mereka.’ ✡ 9:56 Mat. 8:19-22 † 9:59 mati lalu dikuburkan
Secara harfiah ayat ini berkata, “Ijinkanlah saya pergi dahulu
untuk menguburkan bapakku.” Ayat ini diterjemahkan sesuai
dengan kebudayaan Yahudi dan tafsiran bahwa bapaknya belum
meninggal. Ternyatakewajibankepadakeluarganya lebihpenting
daripadamengikut Yesus. Ada juga yang berkata bahwa orang itu
maumenerimawarisannya sebelummengikut Yesus.
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61 Seseorang yang lain lagi berkata, “Bapak,
sayamaumengikut Bapak, tetapi biarkanlah saya
pamit dulu kepada keluarga saya.”

62Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Orangyang
sudah mulai membajak di ladang— tetapi masih
melihat ke belakang, tidak berguna dalam kera-
jaan Allah.”

10
Yesus mengutus tujuh puluh dua orang

pengikut-Nya
1 Sesudah itu Yesus memilih tujuh puluh

orang pengikut yang lain, lalu diutus-Nya pergi
berdua-dua ke setiap kota dan tempat yang akan
dikunjungi-Nya. 2 Yesus berkata kepada mereka,
“Semua ladang gandum ini sudah siap dipanen,
tetapi orang yang memanennya hanya sedikit.
Karena itu, berdoalah supayaTUHANyangpunya
ladang-ladang ini mengirim para pekerja untuk
memanen semua gandum itu.*

3 “Sekarang, pergilah! Dan perhatikanlah!
Aku mengutus kalian masing-masing ke dalam
keadaan yang berbahaya— seperti keadaan
domba-domba yang diserang kelompok serigala.
4 Janganlah membawa dompet, tas, atau sandal
cadangan. Dan janganlah berhenti untuk
berbicara dengan orang-orang yang kamu temui
dalam perjalanan. 5 Sebelum kamu masuk ke
dalam rumah seseorang, ucapkanlah terlebih
dahulu, ‘Salam semuanya! Hendaklah kalian

* 10:2 Ayat 2 Untukmengerti kiasan dalam ayat ini, bacalah Yoh.
4:35-38.
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sekeluarga merasa tenang dalam perlindungan
TUHAN!’ 6 Kalau di dalam rumah itu ada
seseorang yang ingin ketenangan TUHAN,
maka dia akan menerima kamu dan Tuhan
akan memberkati dia dan keluarganya sesuai
dengan perkataanmu itu. Tetapi kalau di situ
tidak ada orang yang mau ketenangan Tuhan,
maka ucapan berkatmu itu tidak akan terjadi
di antara mereka. 7 Tinggallah dengan keluarga
itu saja sampai kamu pergi meninggalkan desa
itu. Janganlah berpindah-pindah. Makan dan
minumlah apa saja yang mereka hidangkan
untuk kalian. Karena setiap pekerja berhak
mendapat upahnya.

8 “Kalau kamu masuk ke suatu kota dan
orang-orang di situ menerima kamu, makanlah
apa saja yang mereka hidangkan untukmu.
9 Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kota
itu. Dan beritakanlah kepada penduduknya,
‘Tidak lama lagi Allah akan datang mendirikan
kerajaan-Nya di dunia ini.’

10 “Tetapi kalau kalian masuk ke suatu kota
dan orang-orang di kota itu tidak menerima
kalian, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu
dan serukanlah, 11 ‘Bahkan debu kota ini
yang lengket pada kaki kami, kami lepaskan
sebagai peringatan bagi kalian bahwa Allah
akan menghukum kalian! Tetapi ketahuilah:
Tidak lama lagi Allah akan datang mendirikan
kerajaan-Nya di dunia ini!’ 12 Aku sungguh-
sungguh berkata kepadamu bahwa pada Hari
Pengadilan, hukuman yang akan dijatuhkan
kepada penduduk kota itu akan jauh lebih berat
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daripada hukuman yang akan dijatuhkan kepada
penduduk kota Sodom!”

Hukuman bagi orang yang tidakmau percaya✡
13 “Celakalah kalian, orang-orang Korazim!

Celakalah kalian, orang-orang Betsaida! Betapa
ngerinya nanti hukuman Allah atas kalian!
Karena seandainya keajaiban-keajaiban yang
Aku sudah lakukan di antara kalian terjadi juga
pada zaman dulu di Tirus dan Sidon, maka
sudah dari sejak lama mereka bertobat dan
menunjukkan kesungguhan mereka dengan
duduk memakai kain kabung dan menaruh abu
di kepala mereka. 14 Pada Hari Pengadilan,
penduduk Tirus dan Sidon akan mendapat
hukuman yang lebih ringan daripada kalian.
15 Dan kalian juga, para penduduk Kapernaum:
Kalian pikir bahwa kalian akan ditinggikan
sampai mendapat kehormatan besar di surga.
Tidak! Kalian akan dibuang ke dalam neraka!†

16 “Dalam pandangan Allah, setiap orang yang
mendengarkan kamu sebagai utusan-Ku diang-
gap sama seperti mendengarkan Aku. Setiap
orang yang menolak kamu waktu memberikan
pesan-Ku dianggap sama seperti menolak Aku.
Dan setiap orang yang menolak Aku, berarti
menolak Allah yang sudahmengutus Aku.”

Ketujuh puluh dua utusan Yesus kembali✡

✡ 10:12 Mat. 11:20-24 † 10:15 neraka Secaraharfiah, “Hades”—
yaitu tempat para orang jahat sesudah meninggal. Lihat Luk.
16:23; Why. 20:13-14. ✡ 10:16 Mat. 11:25-27; 13:16-17
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17 Tidak lama kemudian ketujuh puluh
pengikut itu kembali kepada Yesus. Dengan
gembira mereka berkata, “Tuhan, demi nama-
Mu setan-setan pun taat kepada kami.”

18Dan kata Yesus kepadamereka, “Benar! Pada
waktu kalian mengusir setan-setan, seolah-olah
Aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat.‡
19 Perhatikanlah! Aku sudah memberikan kuasa
kepadakalian,makaketikakalianmenginjakular
atau kalajengking— ataupun berhadapan dengan
kekuatan penguasa-penguasa gelap, tidak akan
ada yang mencelakakan kalian. 20 Sekalipun
begitu janganlah bersukacita karena roh-roh ja-
hat taat kepada perintah kalian. Melainkan
bersukacitalah karena nama kalian sudah terdaf-
tar di surga.”

21 Pada waktu yang sama, Roh Kudus mem-
berikan sukacita yang luar biasa kepada Yesus,
lalu Dia berkata, “Aku memuji Engkau— ya Bapa,
TUHAN langit dan bumi! Karena Engkau sudah
merahasiakan ajaran-ajaran tentang kerajaan-
Mu dari orang-orang yang bijak dan yang mem-
punyai banyak pengetahuan. Tetapi Engkau
menyatakan hal-hal itu kepada siapa saja yang
bersedia menerima ajaran benar dengan hati
yang polos seperti anak-anak kecil. Ya, benar

‡ 10:18 Ayat 18 Ayat ini diterjemahkan sesuai tafsiran bahwa
Yesusmenjelaskan suatu kenyataan rohani— bukan yangDia lihat
dengan mata-Nya. Dalam tafsiran lain, Yesus menceritakan apa
yang Dia pernah lihat— entah pada waktu para utusan sedang
bekerja atau sebelum itu. Tafsiran itu bisa diterjemahkan, “Sudah
Ku-lihat Iblis jatuh dari langit seperti kilat.”
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Bapa, karena itulah yang menyenangkan hati-
Mu!

22 “Segala sesuatu sudah diserahkan Bapa
kepada-Ku. Tidak seorang pun mengenal Aku—
yaitu Anak-Nya, kecuali Bapa. Dan tidak seorang
pun yang mengenal Bapa-Ku kecuali Aku dan
orang-orang yang hendak Ku-perkenalkan
kepada-Nya.”

23 Lalu Yesus berbalik dari orang banyak dan
berkata kepada murid-murid-Nya saja, “Kalian
masing-masing sungguh diberkati Allah, karena
kalian diberikan kesempatan melihat apa yang
terjadi sekarang dengan matamu sendiri. 24 Aku
sungguh-sungguh berkata kepadamu: Banyak
nabi dan raja yang ingin melihat dan mendengar
apa yang sekarang kamu lihat dan dengar. Tetapi
berkat itu tidak diberikan kepadamereka.”

Perumpamaan tentang orang Samaria yang
baik hati

25 Lalu seorang ahli Taurat berdiri di antara
orang banyak itu. Dia bermaksud menguji Yesus
dengan pertanyaannya. Katanya, “Guru, apa
yang harus saya lakukan supaya bisa mendap-
atkan hidup yang selama-lamanya?”

26 Yesus menjawabnya, “Apa yang tertulis
dalam Hukum Taurat? Jawaban apa yang kamu
lihat di situ?”

27 Jawab orang itu, “ ‘Kasihilah TUHAN Al-
lahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sege-
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nap hidupmu,§ dengan segenap pikiranmu, dan
dengan seluruh kekuatanmu.’ Dan, ‘Kasihilah
sesamamu sama seperti kamu mengasihi dirimu
sendiri.’ ”✡

28 Dan Yesus berkata, “Jawabanmu itu benar.
Lakukanlah itu, maka kamu akan mendapatkan
hidup yang selama-lamanya.”

29 Tetapi karena orang itu mau membenarkan
dirinya, lalu dia berkata kepada Yesus, “Siapakah
sesama saya itu?”

30 Lalu Yesus menjawab dia dengan perumpa-
maan ini: “Adalah seorang laki-laki turun dari
Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanan dia dis-
erang oleh beberapa perampok yang merampas
semua miliknya— bahkan pakaiannya. Mereka
memukuli dia sampai setengahmati. Sesudah itu
mereka pergi lalu meninggalkan dia sendirian di
situ.

31 “Kebetulan ada seorang imam— yaitu salah
seorang yang bertugas di Rumah Allah, yang tu-
runmelalui jalan itu. Ketikadiamelihat orang itu,
dia menghindar dan melewatinya dari seberang
jalan. 32 Begitu juga dengan seorang dari suku
Lewi— yaitu pelayan Rumah Allah. Dia lewat di

§ 10:27 segenap hidupmu menerjemahkan kata yang biasanya
diterjemahkan ‘jiwa’ atau ‘soul’ dalam bahasa Inggris. Arti kata
ini dalam bahasa Yunani cukup luas— sampai bisa meliputi ‘na-
pas’, ‘kehidupan’, dan semua kepribadian— termasuk kehidupan
jasmani dan rohani. Dalam TSI tidak memakai ‘jiwa’ di ayat ini
karena sulit untukdimengerti bagaimanadalamhidup ini seorang
bisa sengaja melakukan sesuatu dengan jiwa. Untuk kebanyakan
orang jiwa hanya adalah bagian orang yang masih hidup setelah
meninggal dunia ini. ✡ 10:27 Ul. 6:5; Im. 19:18
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situ dan melihat orang itu, lalu dia pun menghin-
dar danmelewatinya dari seberang jalan.

33 “Kemudian seorang Samaria yang sedang
dalam perjalanan melewati jalan itu. Ketika dia
melihat orang itu, diamerasa kasihankepadanya.
34 Dia mendekati orang itu, lalu luka-lukanya
dia bersihkan dengan menyiramnya dengan air
anggur, lalu dituangkan minyak zaitun seba-
gai obat lukanya, kemudian dia membalutnya.
Sesudah itu dia menaikkan orang itu ke atas
keledainya danmembawanya ke rumahpengina-
pan, dan di sana dia merawatnya. 35 Lalu hari
berikutnya orang Samaria itu memberikan dua
keping uang perak* kepada pemilik penginapan
itu. Katanya, ‘Rawatlah dia. Kalau biayanya
masihkurang, akansayabayarketika sayadatang
kembali.’ ”

36 Yesus mengakhiri cerita-Nya itu dengan
bertanya, “Menurutpendapatmu, di antaraketiga
orang itu siapakah yang merupakan sesama dari
kurban perampokan itu?”

37 Kata ahli Taurat itu, “Orang yang berbelas
kasihan kepadanya danmenolongnya.”
Kata Yesus kepadanya, “Pergilah dan lakukan-

lah seperti itu.”
YesusmengunjungiMaria danMarta

38 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya sedang
dalam perjalanan, tibalah mereka di sebuah
desa. Seorang perempuan desa itu yang bernama
Marta menerima Dia di rumahnya. 39 Saudari
Marta— yang bernama Maria, duduk di dekat
* 10:35 keping uang perak Lihat catatan di Luk. 7:41.
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kaki Tuhan dan terusmendengarkan ajaran-Nya.
40 Sedangkan Marta terus sibuk karena banyak
yang dia kerjakan untuk melayani. Jadi dia
datang kepada Yesus dan berkata, “Tuhan, tidak
pedulikah Engkau kalau perempuan ini mem-
biarkan saya bekerja sendirian?! Tolong suruh
dia membantu saya.”

41 Jawab Tuhan kepadanya, “Marta, Marta,
kamukuatir danmembuat susahdiri sendiri den-
gan banyak hal! 42Padahal hanya satu yang pent-
ing. Maria sudah memilih hal yang penting dan
yang terbaik. Itu merupakan berkat yang tidak
bisa diambil oleh siapa pun daripadanya.”

11
Ajaran Yesus tentang cara berdoa✡

1Pada suatu hari Yesus berdoa di suatu tempat.
SesudahDia selesai berdoa, salah satumurid-Nya
berkata, “Tuhan, ajarlah kami berdoa, seperti
Yohanes jugamengajar murid-muridnya.”

2 Yesus berkata kepada mereka, “Hendaklah
kalian berdoa seperti ini:
‘Bapa kami* yang di surga, biarlah semua orang

✡ 11: Mat. 6:9-15 * 11:2 kalian … kami Karena Yesus
menggunakan ‘kami’ dalam contoh doa ini, bisa saja pembaca
menganggap bahwa doa ini hanya dipakai untuk doa bersama
dalam kebaktian. Anggapan itu salah. Yesus dan Allah Bapa
pastilah menerima dengan senang hati kalau kita berdoa dengan
mengikuti contoh dalam doa ini dan disesuaikan dengan siapa
yang berdoa. Jadi boleh berdoa, “Bapa saya yang di surga” dan
“Ampunilah saya dari semua kesalahan saya ...” dan seterusnya.
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menghormati Engkau† sebagai Allah yang
kudus.

Biarlah Engkau datang dan memerintah sebagai
Raja.

Dan biarlah apa yang Engkau kehendaki terlak-
sana di dunia ini,

sama seperti kehendak-Mu selalu terlaksana
di surga.

3Berikanlahkami setiapharimakananyangkami
butuhkan.

4Dan ampunilah kami masing-masing dari dosa-
dosa kami,

karena kami juga memaafkan setiap orang
yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah biarkan kami tergoda melakukan
kejahatan,

tetapi selamatkanlah kami dari kuasa iblis.’ ”
Nasihat Yesus untuk bertekun dalam doa✡

5 Lalu Yesus memberi contoh ini kepada
mereka, “Misalkan kamu mempunyai seorang
sahabat, dan pada tengah malam kamu
mendatangi rumahnya dan berkata kepadanya,
‘Sobat, berikanlah saya tiga roti. Nanti saya
ganti. 6 Karena seorang sahabat saya yang
sedang mengadakan perjalanan sudah mampir
di rumah saya. Tetapi saya tidak mempunyai
apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.’ 7 Dan
seandainya sahabatmu itu menjawab dari dalam
rumahnya, ‘Tolong jangan ganggu saya! Pintu
sudah terkunci. Saya dan anak-anak saya sudah
† 11:2 Engkau Secara harfiah, “nama-Mu.” Sesuai kebudayaan
orang Yahudi pada zaman Yesus, ‘nama-Mu’ artinya seluruh
kepribadian Allah. ✡ 11:4 Mat. 7:7-11
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di tempat tidur. Saya tidak bisa bangun untuk
memberikan sesuatu kepadamu!’ 8Aku sungguh-
sungguh berkata kepadamu: Sekalipun dia tidak
mau bangun untuk memberikan roti kepadamu
karena hubungan persahabatan kalian, tetapi
karena kamu memohon terus tanpa rasa malu,
maka dia akan bangun danmemberikan apa saja
yang kamu perlukan.

9 “Karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah
terus kepada Allah, maka kamu akan meneri-
manya. Carilah terus, maka kamu akan mene-
mukannya. Ketuklah terus, maka pintu itu akan
dibukakan bagimu. 10 Karena setiap orang yang
meminta dengan tekun akanmenerima apa yang
dia minta. Setiap orang yang mencari dengan
tekun akan mendapat apa yang dia cari. Dan
setiap orang yangmengetukpintu,makapintu itu
akan dibukakan baginya.

11 “Atau kalau kamu seorang bapak dan
anakmu minta ikan, kamu tidak akan
memberikan ular yang berbisa kepadanya—
bukan?! 12 Atau kalau dia minta telur, kamu
tidak akan memberi kalajengking kepadanya—
bukan?! 13 Jadi, kalau kamu yang jahat tahu
memberikan yang baik kepada anak-anakmu,
apalagi Bapamu yang di surga! Bahkan Dia akan
memberikan Roh Kudus kepada setiap orang
yangmeminta kepada-Nya.”

Menurut kata orang, Yesus bekerja dengan
kekuatan iblis✡
✡ 11:13 Mat. 12:22-30; Mrk. 3:20-30
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14 Pada suatu hari Yesus mengusir setan yang
membuat seseorang menjadi bisu. Ketika se-
tan itu keluar, orang itu bisa berbicara. Lalu
orang banyak yang melihat kejadian itu menjadi
heran. 15Tetapi beberapa orang di antaramereka
berkata, “Iblis— pemimpin semua jenis roh jahat
yang juga disebut Beelzebul,‡ memberi kekuatan
kepada Yesus supaya bisa mengusir setan-setan.”

16Dan beberapa orang lain mencari alasan un-
tuk menyalahkan Dia, lalu mereka menyuruh-
Nya melakukan keajaiban untuk membuktikan
bahwa Allah sudah mengutus Dia.§ 17-18 Tetapi
Yesusmengetahuiapayangmerekapikirkan. Jadi
Dia berkata kepada mereka, “Tidak mungkin ib-
lis mengusir roh-roh yang berpihak kepadanya.
Kalau kaki-tangan iblis terpecah-pecah dan sal-
ing bermusuhan, berarti kerajaan iblis akan han-
cur. Sama halnya seperti dalam suatu negara.
Kalau penduduk negara itu saling bermusuhan
dan berperang, berarti negara itu akan hancur.
Begitu juga, kalau perpecahan terjadi di antara
anggota keluarga. Jadi tidak masuk akal kalau
kalian berkata Aku mengusir setan-setan den-
gan kuasa Beelzebul. 19 Tetapi seandainya be-
nar Aku mengusir setan-setan dengan kuasa ib-
lis, berarti kita harus bertanya, ‘Dengan kuasa
siapa anggota-anggota kelompok kalian yang lain
mengusir setan-setan?’ Anggota-anggota kalian
‡ 11:15 Beelzebul adalah nama lain untuk Lusifer atau iblis—
yaitu pemimpin semua jenis roh jahat termasuk setan-setan.
§ 11:16 sebagai bukti …mengutus Dia Secara harfiah, keajaiban
“dari surga.” Dalam kebudayaan Yahudi, ‘surga’ dipakai untuk
menghindari ucapan ‘Allah’ secara langsung.
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itu tentu akan berkata bahwa tuduhan kalian ter-
hadapAku itu salah. 20Tetapi kalauAkumengusir
setan-setan dengan kuasa Allah, itu artinya Allah
sudah mulai mendirikan kerajaan-Nya dengan
penuh kuasa di antara kalian.

21-22 “Iblis bisa digambarkan seperti pemilik
rumah yang kuat dan yang selalu menjaga
rumahnya dengan bersenjata lengkap. Dia
mengandalkan senjata-senjatanya itu untuk
mengamankan semua hartanya dan untuk
mengalahkan Orang yang memusuhinya— yaitu
Aku. Tetapi Aku lebih kuat dari dia! Ketika
Aku menyerangnya, Aku pasti mengalahkannya,
mengambil semua senjatanya itu, merampas
hartanya dan membagikan menurut kehendak-
Ku.

23 “Siapa saja yang tidak berpihak kepada-Ku,
berarti dia memusuhi-Ku. Dan siapa yang tidak
membantu menggembalakan kawanan domba,
berarti dia mencerai-beraikan.”

Peringatan kepada orang-orang yang
memusuhi Yesus✡

24 “Ingatlah contoh ini: Apabila roh jahat
meninggalkan seseorang, roh itu terpaksa men-
cari orang lain ke sana kemari— bahkan sam-
pai ke padang gurun supaya bisa dimasukinya.
Karena roh jahat itu ingin memasuki seseorang
supaya roh jahat itu bisa tenang. Ketika dia tidak
berhasil menemukan orang lain yang bisa dima-
sukinya, lalu dia berpikir, ‘Saya kembali saja ke
orang yang hari itu saya tinggalkan.’ 25Ketika dia
kembali, ditemukannya orang itu sudah menjadi
✡ 11:23 Mat. 12:43-45
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seperti rumah yang sudah disapu bersih dan ter-
atur rapi. 26 Kemudian dia pergi dan mengajak
tujuh roh lain yang lebih jahat dari dia untuk
bergabung dengannya. Ketika roh-roh itu masuk
danmenguasai orang itu, keadaan orang itumen-
jadi lebih parah dari keadaan sebelumnya.”*

Orang-orang yang benar-benar diberkati
27 Ketika Yesus sedang berbicara tentang hal-

hal itu, seorang perempuan dari antara orang
banyak itu berseru kepada-Nya, “Ibumu sung-
guh sangat diberkati Allah karena melahirkan
engkau!”†

28 Tetapi Dia berkata, “Jauh lebih diberkati lagi
orang-orang yang mendengarkan Firman Allah
danmelakukannya!”

Keajaiban yang diberikan kepada orang-orang
yangmemusuhi Yesus✡

29 Ketika semakin banyak orang berkumpul,
Yesus berkata, “Kalian orang yang hidup pada
zaman ini begitu jahat! Biarpun kalian melihat
semua yang Aku lakukan, kalian tetap berkata

* 11:26 Ayat 24-26 Mat. 12:45 menambah kalimat yang me-
nunjukkan arti pelajaran ini kepada orang-orang yangmemusuhi
Yesus: “Hal yang seperti itu juga akan terjadi kepada kalian yang
hidup pada zaman yang jahat ini.” Tafsiran ayat-ayat ini juga
berarti bahwa ketika setan diusir dari seseorang, orang itu tidak
bolehmembiarkan dirinya kosong seperti rumah kosong yang tak
berpenghuni. Maksudnya, kalau dia tidakmengundang RohAllah
tinggal di dalam dirinya, maka roh-roh jahat tentu akan mema-
sukinya lagi. † 11:27 ibumu Secara harfiah, “Kandungan yang
mengandung kamudanbuahdada yangmenyusuimu.” ✡ 11:28
Mat. 12:38-42; Mrk. 8:12
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bahwa keajaiban perlu ditambah lagi supaya
kalian percaya kepada-Ku. Tetapi keajaiban apa
pun tidak akan ditambahkan bagi kalian kecuali
yang ini— yaitu suatu keajaiban seperti yang ter-
jadi pada Nabi Yunus:‡ 30 Karena sama seperti
apayang terjadi kepadaYunusmenjadi keajaiban
bagi penduduk Niniwe, begitu jugalah apa yang
terjadi pada Anak Manusia— yaitu Aku, akan
menjadi keajaiban bagi setiap kalian yang hidup
pada zaman sekarang.§

31 “Dan pada Hari Pengadilan, ratu dari sela-
tan* akan berdiri untuk bersaksi melawan se-
bagian besar dari kalian yang hidup pada za-
man sekarang. Karena ratu itu datang dari tem-
pat yang sangat jauh untuk mempelajari kebijak-
sanaan Raja Salomo. Perhatikanlah, Aku— yang
lebih besar daripada Salomo, ada di sini di hada-
pan kalian! Tetapi kebanyakan kalian tidak mau
mendengarkan Aku.

32 “Pada Hari Pengadilan, penduduk kota
Niniwe akan berdiri untuk bersaksi melawan
sebagian besar dari kalian yang hidup pada
zaman sekarang. Karena pada waktu Yunus
memberitakan pesan Allah kepada mereka,
mereka bertobat. Padahal Aku— yang lebih besar
dari Yunus, ada di sini, tetapi kalian tetap tidak
mau bertobat!”
‡ 11:29 Nabi Yunus Cerita tentang Nabi Yunus terdapat dalam
kitab Yunus, Perjanjian Lama. Yunus diutus Allah ke kota Niniwe.
§ 11:30 Ayat 30 Arti ayat ini dijelaskan di Mat. 12:40. * 11:31
ratu dari selatan Yaitu ratu negara Syeba, yang menempuh jarak
kira-kira 1.500 kilometer untuk mengetahui hikmat yang sudah
Allah berikan kepada Salomo. Kisahnya dalam 1Raj. 10:1-13.
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Jagalah supaya mata rohanimu tetap terbuka
kepada terang✡

33 “Tidak ada orang yang menyalakan lampu
lalu menyembunyikannya, atau menutupnya
dengan tempayan. Tetapi lampu selalu ditaruh
di tempat yang tinggi, untuk menerangi
semua orang yang masuk ke dalam rumah
itu. 34 Matamu adalah seperti jendela yang
melaluinya terang masuk ke dalam rumah—
yaitu tubuhmu. Kalaumatamu berfungsi dengan
baik, maka setiap bagian hidupmu pun akan
diteranginya. Tetapi kalau matamu rusak,†
maka setiap bagian dalam hidupmu tidak akan
diteranginya dan akan menjadi sangat gelap.
35 Oleh karena itu, waspadalah! Jangan sampai
terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap.
36 Jadi, kalau mata hatimu tidak buta, seluruh
hidupmu pun akan menjadi sangat terang dan
tidak ada lagi kegelapan. Berarti hidupmu terang
seperti cahaya lampu yang sangat terang.”

Yesus mengajarkan agar jangan meniru perbu-
atan ahli-ahli Taurat✡
✡ 11:32 Mat. 5:15; 6:22-23 † 11:34 matamu rusak Secara
harfiah, “matamu jahat/berpenyakit.” Yesus sedang berbicara
kepada para pemimpin Yahudi— termasuk para anggota Farisi
dan ahli-ahli Taurat. Dalam konteks pasal ini, kita melihat
bahwa mereka sudah melihat banyak keajaiban yang membuk-
tikan bahwa Yesus diutus Allah, tetapi mereka seperti menjadi
buta terhadap semua keajaiban itu (11:29-30)— bahkan mereka
berkata bahwaDia bekerja dengan kekuatan dari iblis. Mata yang
rusak juga sering ditafsirkan sebagai mata duitan— sesuai Mat.
6:19-24. Lihat juga Luk. 16:14. ✡ 11:36 Mat. 15:1-3; 23:1-36;
Mrk. 12:38-40; Luk. 20:45-47
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37 Sesudah Dia menyampaikan ajaran-Nya,
seorang Farisi mengundang Yesus makan di
rumahnya. Lalu Yesus masuk ke rumah orang itu
danmakan bersama dia dan juga bersama orang-
orang Farisi yang lain dan beberapa orang ahli
Taurat.‡ 38 Orang Farisi itu heran ketika melihat
Yesus tidak membasuh tangan dulu sesuai
dengan adat orang-orang Farisi.§ 39Tetapi Tuhan
berkata kepadanya, “Cara kalian orang Farisi
mengikuti perintah Allah bisa digambarkan
seperti orang yang hanya mencuci mangkuk
dan piring pada bagian luarnya saja, tetapi lupa
mencuci bagian dalam yang sangat kotor. Begitu
jugalah hati kalianmasing-masing penuh dengan
kotoran!— yaitu berbagai pikiran serakah dan
keinginan yang jahat. 40Hai kalian, orang-orang
bodoh! Yang menciptakan bagian luar manusia
juga tahu apa yang ada di dalam hatimu! 41 Jadi
hartamu itu— yang sudah menguasai dirimu,
bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin,
barulah kamu akan menjadi seperti mangkuk
‡ 11:37 dia dan orang-orang Farisi … Secara harfiah, ayat ini
tidak menyebut “orang-orang Farisi yang lain dan beberapa ahli
Taurat.” Sesuai yang wajar dalam bahasa Indonesia, orang-orang
lain yang hadir ditulis pada permulaan kisah ini— sesuai dengan
informasi yang terdapat di ayat 45 dan 53. § 11:38 membasuh
tangan… adat orang-orang Farisi Secara harfiah, “membaptis (tan-
gan).” Adat ini tidak tertulis dalam Perjanjian Lama, dan ternyata
hanya dilakukan orang-orang Farisi saja. Mereka mencelupkan
tangan ke dalam air, atau seorang hamba menyiram air ke atas
tangan mereka. Jadi tidak seperti yang biasa dilakukan orang
pada zaman sekarang— yaitumencuci tangan pakai sabun. Hal ini
dilakukan sebagai syarat agama. Lihat Mrk. 7:3-4.
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yang bersih di mata Allah— baik bagian luar
maupun bagian dalam.

42 “Celakalah kalian orang-orang Farisi!
Kalian hanya mengikuti semua peraturan
Hukum Taurat yang ringan saja, tetapi lupa
melakukan perintah Allah yang paling penting.
Misalnya kalian masing-masing memberikan
persepuluhan ke Rumah Allah dari rempah-
rempah hasil kebunmu— seperti selasih, inggu,
dan jenis-jenis hasil tanaman bumbu yang lain.*
Tetapi kalian lupa mengikuti perintah Allah
yang paling penting— yaitu melakukan yang adil
kepada sesama danmengasihi Allah. Seharusnya
kalianmelakukanhal-hal yangpaling penting itu,
dan juga janganmelupakan hal-hal yang enteng.

43 “Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi!
Kalian suka duduk di deretan kursi paling depan
di rumah-rumah pertemuan, dan suka mener-
ima hormat dari orang-orang saat berjalan di
pasar. 44Celakalah kalian! Karena kalianmasing-
masing seperti kuburan yang tidak bertanda.
Orang-orang yang berjalan di atas kuburan itu
tidak menyadari bahwa mereka sudah menjadi
najis karena bersentuhan dengan kuburan itu.
Demikian juga dengan kalian: Waktu orang lain
mengikuti kalian, tanpa sadar mereka ketularan
* 11:42 persepuluhan … Hukum Taurat mengatakan agar orang
Israel memberikan persepuluhan dari bahan makanan hasil
ladangnya (Im. 27:30-32; Ul. 26:12). Dalam hal ini tidak ter-
masuk hasil tumbuhan kecil seperti yang disebut dalam ayat
ini. Berarti orang-orang Farisi sudah memberikan lebih daripada
tuntutan Taurat untuk menunjukkan betapa hebatnya mereka
melaksanakan Taurat.
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sifat kalian yang seperti kenajisan di hadapan
Allah!”†

45 Lalu seorang ahli Taurat berkata kepada
Yesus, “Guru, ketika kamu mengatakan hal-hal
itu kepada orang Farisi, kamu mempermalukan
kami juga!”

46 Dia berkata, “Celaka jugalah kalian, hai
ahli-ahli Taurat! Kalian membebani orang-
orang lain dengan aturan-aturan agama yang
begitu sulit diikuti. Tetapi kalian sendiri hanya
berpura-pura sebagai orang baik dan sama sekali
tidak berusaha mengikuti aturan-aturan itu.
47 Celakalah kalian! Karena kalian kembali
membangun dan menghiasi kuburan-kuburan
para nabi, padahal nenek moyang kalianlah
yang sudah membunuh mereka! 48 Dengan
cara seperti itu kalian menunjukkan bahwa
sebenarnya kalian setuju dengankelakuannenek
moyang kalian. Mereka yang sudah membunuh
para nabi, dan kalian kembali membangun
kuburan para nabi tersebut.

49 “Karena itu, dari dulu Allah dengan hikmat-
Nya sudahmemutuskan, ‘Berulang kali Aku akan
mengutus nabi dan rasul kepada bangsa Yahudi.
Dan bangsa yang keras kepala itu akan mem-
bunuh sebagian dari mereka danmenyiksa seba-
gian yang lain.’ 50-51 Sebagai akibatnya, sekarang
† 11:44 Orang-orang … Secara harfiah, “dan orang yang ber-
jalan di atasnya tidak menyadari bahwa mereka berjalan di atas
kuburan.” Dalam penerjemahan TSI, informasi dari kebudayaan
Yahudi yang dimengerti oleh pembaca pertama ditambah untuk
membantu pembaca zaman sekarang. BandingkanMat. 23:27-28.
Lihat Bil. 19:11-20.
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Allah juga sudah memutuskan untuk menang-
gungkan hukuman yang paling berat kepada
kalian bangsa Yahudi atas darah semua utusan-
Nya yang sudah kalian bunuh itu. Kalian yang
masih hidup pada sekarang dan sudah menyak-
sikan pelayanan-Ku akan menanggung huku-
man atas semua pembunuhan nabi sepanjang
sejarah— mulai dari pembunuhan Habel sampai
pembunuhan Zakaria!‡ (Zakaria adalah orang
yangdibunuhdiantaraRuangKudusdanmezbah
di Rumah Allah.)

52 “Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat!
Kalian sudah diberikan pengetahuan bagaimana
caranya orang berkenan kepada Allah— yaitu
ajaran yang bisa digambarkan seperti kunci.
Tetapi kalian sendiri tidak menggunakan ajaran
itu! Bahkan kalian merahasiakannya dan
menghalang-halangi semua orang yang ingin
mengetahui ajaran itu!”

53 Sejak Yesus meninggalkan tempat itu, orang-
orang Farisi dan para ahli Taurat sangat den-
dam kepada-Nya, lalu mereka sering mendesak
Dia dengan berbagai pertanyaan. 54 Mereka
berpura-pura mendengarkan ajaran-Nya, tetapi
sebenarnya mereka ingin menjebak-Nya. Kalau
Yesus mengajarkan sesuatu yang salah, mereka
berencanamempersalahkanDia di hadapanpara
pemimpin Yahudi.

‡ 11:50-51 Habel … Zakaria Habel adalah orang yang pertama
sekali dibunuh dalam Perjanjian Lama, dan Zakaria orang yang
terakhir dibunuh (Kej. 4:8; 2Taw. 24:21).
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12
Takut dan hormatlah kepada Allah— bukan

kepadamanusia✡
1 Lalu beribu-ribu orang berkumpul dan

berdesak-desakan di sekitar Yesus, sampai kaki
orang-orang terinjak-injak. Lalu Yesus mulai
mengajar terutama kepada para murid-Nya
dengan berkata, “Hati-hatilah! Jangan sampai
kalian terkena ragi dari kelompok Farisi— yaitu
perbuatan berpura-pura sebagai orang baik.
2Karena setiap usaha dan rencana jahatmanusia
yang dirahasiakan, pasti pada suatu hari nanti
akan dinyatakan dan diketahui juga. 3 Jadi apa
yang kalian masing-masing beritahukan secara
diam-diam kepada orang lain akan terdengar
dengan jelas. Dan apa yang kamu bisikkan
kepada orang lain di dalam kamar pribadi akan
tersiar kemana-mana.

4 “Sahabat-sahabat-Ku, Aku berkata kepada
kalian, janganlah takut kepada manusia. Karena
mereka hanya bisa membunuh tubuhmu saja.
Sesudah itu tidak ada hal jahat apa pun yang
bisa lagi mereka perbuat kepadamu. 5 Tetapi
sekarang Ku-beritahukan kepada kalian siapa
yang seharusnya kalian takuti: Takut dan hor-
matlah kepadaAllah. Dia yangmempunyai kuasa
bukan hanya untuk membunuh tubuhmu saja
tetapi berkuasa juga untuk melemparkan kamu
ke dalam neraka. Ya, Dialah yang seharusnya
kamu takuti dan hormati!
✡ 12: Mat. 10:19-20, 26-31; 12:31-32; 16:6; Mrk. 3:28-29; 8:15, 38;
13:11
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6 “Ingatlah contoh ini: Lima ekor burung pipit
dijual seharga dua uang logam yang nilainya pal-
ing kecil. Biarpun begitu, seekor pun tidak akan
pernahdilupakan olehAllah. 7Karena itu jangan-
lah takut! Kalian jauh lebih berharga dari banyak
burung pipit— bahkan jumlah helai rambut di
kepala kalian, TUHAN tahu.”

8 “Siapa yang mengakui dirinya sebagai
pengikut-Ku di hadapan orang-orang lain, Aku
sebagai Anak Manusia juga akan mengakui dia
sebagai pengikut-Ku di hadapan para malaikat
di surga. 9 Tetapi siapa yang menyangkal
dirinya sebagai pengikut-Ku di hadapan orang-
orang lain, Aku juga tidak akan mengakui dia
sebagai pengikut-Ku di hadapan para malaikat
di surga. 10 Setiap orang yang mengatakan suatu
perkataan yang menentang Anak Manusia—
yaitu Aku, masih bisa diampuni. Tetapi orang
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yang menghina Roh Kudus* tidak akan pernah
diampuni.

11 “Waktu kamu ditangkap dan dibawa
menghadap para pemimpin rumah-rumah
pertemuan atau para pejabat pemerintah,
janganlah kamu kuatir tentang bagaimana
seharusnya kamu membela dirimu di hadapan
mereka, atau bagaimana kamumenjawab semua
pertanyaan mereka. 12Karena pada saat itu juga
RohKudus akanmemberitahukankepadamuapa
yang seharusnya kamu katakan.”

Perumpamaan tentang seorang yang kaya
13 Lalu seseorang di antara orang banyak

itu berkata kepada Yesus, “Guru, tolong suruh
saudara saya untukmembagi hartawarisan yang
ditinggalkan bapak kami dengan saya.”
* 12:10 menghina Roh Kudus Yesus menasihati mereka tentang
dosa menghina Roh Kudus karena orang-orang Farisi yang sudah
berkata, “Yesus bekerja dengan kekuatan iblis.” (Luk. 11:15) Hati
mereka begitu tertutup kepada Yesus sampai hal-hal baik yang
diperbuat-Nya melalui kekuatan Roh Allah mereka anggap seba-
gai kejahatan. Jadi, orang-orang yang berpikiran seperti itu tidak
mungkin bisa bertobat. Berarti mereka seolah-olah menghina
Roh Allah karena kekerasan hati mereka. Keadaan mereka bisa
dibandingkan dengan 1 Yoh. 5:16— di mana Yohanes menulis
tentang “dosayangmendatangkankematian,” yang juga tidakbisa
diampuni. Tetapi bagi kita orangKristen sekarang, kita tidakperlu
takut dengan berpikir, “Apakah saya pernah menghina Roh Allah
dan Allah tidak akan mengampuni saya lagi?” Kalau hati kita
masih ada perasan sedih dan mau minta ampun kepada Tuhan
ketika kita jatuh ke dalam dosa, dan kalau kita masih ingin hidup
dengan baik di mata Allah, sudah jelas bahwa Roh Allah masih
bekerja di dalam hati kita. Itu berarti kita belummelakukan dosa
yangmenghina Roh Allah.
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14 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Aku tidak
pernah diangkat menjadi hakim atas bangsa kita
atau sebagai penengah untuk menyelesaikan
perkara kalian berdua.” 15 Lalu Dia berkata
kepada mereka, “Waspadalah dan berjaga-
jagalah! Jangan sampai kalian serakah— baik
serakah akan uang maupun harta. Karena hidup
kalian tidak hanya tergantung kepada uang atau
harta kekayaan.”

16 Kemudian Yesus menceritakan perumpa-
maan ini, “Ada seorang kaya yang mempunyai
beberapa ladanggandumyangmemberikanhasil
yang sangat banyak. 17 Lalu dia berpikir, ‘Sudah
tidak ada lagi tempat untuk menyimpan hasil
panenku yang banyak ini. Sebaiknya apa yang
harus kulakukan?’

18 “Lalu dia berpikir lagi, ‘Aku tahu apa
yang akan kulakukan! Aku akan membongkar
lumbung-lumbung gandumku yang lama dan
membangun lumbung-lumbung yang lebih besar
lagi, supaya aku bisa menyimpan semua gandum
dan barang-barangku yang lain. 19 Sesudah itu
aku akan merasa puas dan berkata, “Hartaku
sangat banyak dan tidak akan habis sepanjang
hidupku. Jadi aku tidak perlu bekerja lagi, hanya
makan, minum, dan bersenang-senang saja!” ’

20 “Tetapi Allah berkata kepadanya, ‘Hei, kamu
orang bodoh! Sia-sia saja kamumenimbun harta
untuk dirimu sendiri, karenamalam ini juga Aku
akanmencabut nyawamu!’

21 “Seperti itulah yang akan terjadi kepada
setiap orang yang mengumpulkan harta
kekayaan untuk dirinya sendiri di dunia ini,
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tetapi tidak berusaha mengumpulkan harta
surgawi dan tidak mau menjadi kaya di hadapan
Allah.”

Utamakanlah kerajaan Allah✡
22 Kemudian Yesus berkata kepada murid-

murid-Nya, “Oleh karena itu Aku berkata
kepadamu: Janganlah kuatir tentang kebutuhan
hidupmu sehari-hari— seperti makanan atau
pakaian. 23 Karena tujuan hidupmu yang
sebenarnya† jauh lebih penting daripada soal
makanan dan pakaian. 24 Perhatikanlah cara
hidup burung-burung gagak. Mereka tidak
perlu menabur atau menuai dan tidak perlu
membangun gudang atau lumbung. Tetapi Allah
menyediakan makanan untuk burung-burung
itu. Maka ketahuilah: Di mata Allah kamu
jauh lebih berharga daripada burung-burung
itu! 25 Untuk apa kamu selalu kuatir?! Karena
orang yang kuatir sama sekali tidak sanggup
menambah sesaat saja pada umurnya. 26 Jadi, hal
kecil seperti itu saja tidak bisa kamu perbuat,
maka tentang hal apa pun kamu tidak usah
kuatir!

27 “Perhatikanlah bunga-bunga tumbuhan
liar. Bunga-bunga itu tumbuh tanpa bekerja
dan tanpa membuat pakaiannya sendiri. Tetapi
Aku sungguh-sungguh berkata kepadamu: Raja
Salomo— walaupun dia yang terkaya dari segala
raja yang pernah hidup, tidak memakai pakaian
seindah salah satu dari bunga-bunga itu. 28Kalau
✡ 12:21 Mat. 6:19-21, 25-34 † 12:23 tujuan hidupmu … Yang
Yesus maksudkan dinyatakan di ayat 31.
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Allah memberi keindahan yang seperti itu
kepada tumbuhan liar— padahal tumbuhan
itu hidup hanya sebentar saja kemudian layu
dan dibuang ke dalam api, jadi pastilah Allah
lebih memperhatikan kamu daripada tumbuhan
itu. Dan Dia juga akan memberikan pakaian
kepadamu— hai kamu yang kurang percaya!

29 “Jadi, janganlah kuatir tentang apa yang
akan kamu makan atau minum. 30 Karena se-
mua hal itu selalu dikuatirkan oleh orang-orang
yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapa kita
yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan
semuanya itu. 31 Karena itu hiduplah dengan
cara yang pantas sebagai warga kerajaan Allah,
dan semua hal yang kamu butuhkan juga akan
diberikan-Nya kepadamu.”

Bagaimana seharusnya kita hidup sambil
menantikan kerajaan Allah✡

32 “Hai kalian semua pengikut-Ku, janganlah
kuatir!— walaupun dalam pandangan-Ku kalian
bagaikan kawanan kecil domba-Ku. Janganlah
kuatir, karena Bapa kita yang di surga dengan
senang hati akan menyambut setiap kalian seba-
gai warga kerajaan-Nya. 33 Juallah semua harta
bendamu dan sumbangkanlah uangnya kepada
orang-orangmiskin. Denganbegitu kamumenye-
diakan bagi dirimu harta kekayaan yang tidak
akan pernah lapuk— yaitu harta surgawi yang
tidak akan pernah habis. Hartamu akan aman
di sana, karena pencuri tidak bisa mencurinya
dan ngengat tidak bisa merusaknya. 34 Karena
✡ 12:31 Mat. 6:20-21; 24:45-51
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di mana hartamu berada, di situ jugalah hati dan
pikiranmu berada.

35-36 “Hendaklah kalian selalu siap sedia
melayani Allah! Hendaklah kalian seperti para
hamba yang menanti-nantikan tuannya pulang
dari pesta pernikahan. Siang danmalam,mereka
selalu siap sedia menyambut dia dengan lampu-
lampu yang tetap menyala. Dengan begitu,
ketika tuan itu pulang dan mengetuk pintu,
mereka siap dan segera membukakan pintu
baginya. 37 Sungguh diberkati para hambanya
yang ditemukan tuannya masih tetap berjaga-
jaga ketika dia kembali! Yang Ku-katakan ini
benar: Tuan itu akan mempersilakan mereka
duduk makan. Lalu dia sendiri akan memakai
pakaian sederhana seperti seorang hamba dan
akan melayani mereka. 38 Para hamba itu akan
lebih diberkati lagi kalau tuan itu kembali pada
tengah malam atau pagi-pagi buta dan masih
menemukanmereka tetap berjaga-jaga!

39 “Dan ingatlah contoh ini: Kalau tuan rumah
mengetahui jam berapa pencuri datang, dia akan
selalu siap siaga, supaya pencuri itu tidak sampai
membongkar rumahnya. 40 Begitu jugalah den-
gan kalian! Hendaklah kalian tetap bersiap siaga,
karena Aku— Anak Manusia, akan datang pada
saat yang tidak kalian sangka-sangka.”

Perumpamaan tentang hamba yang setia dan
hamba yang tidak setia✡

41 Lalu Petrus bertanya, “Tuhan, dalam
perumpamaan tadi, apakah Bapak bermaksud
✡ 12:40 Mat. 24:45-51; 25:29
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bahwa hamba-hamba yang harus tetap berjaga-
jaga itu kami murid-murid-Mu saja atau semua
pengikut-Mu?”

42 Tuhan menjawab, “Jadilah hamba-hamba
yang setia dan bijak! Karena hamba yang
seperti itu, sebelum Tuannya bepergian, Tu-
annya akan mengangkat dan mempercayakan
dia tugas khusus— yaitu memberikan makanan
kepada hamba-hamba yang lain padawaktunya.‡
43 Kalau Tuannya datang dengan tiba-tiba dan
mendapati dia tetap melakukan tugasnya, Tuan-
nya akan sangat senang kepada hamba-Nya itu
dan memberkatinya. 44 Yang Ku-katakan ini be-
nar: Tuannya itu akan mempercayakan seluruh
harta bendanya kepada hamba yang bijak dan
setia itu.

45 “Sedangkan kalau hamba itu berkata dalam
hatinya, ‘Tuan saya masih lama baru pulang,’ ke-
mudian diamulai memukuli hamba-hamba yang
lain— baik laki-laki maupun perempuan. Dan
dia juga tidak bekerja lagi, hanya makan dan
minum sampai mabuk. 46 Tetapi tanpa member-
itahukan sebelumnya pada hari dan jam yang
tidak disangka-sangkanya Tuannya tiba-tiba pu-
lang. Lalu Tuan hamba yang jahat itu akanmem-
binasakan dia dan membuat dia senasib den-
gan orang-orang yang menolak untuk percaya
kepada-Nya.

47 “Setiap hamba yang tahu kehendak Tuannya
‡ 12:42 Tuannya … Sesudah penjelasan Yesus di ayat 40 dan
pertanyaanPetrusdi 41, Yesusmasihmenggunakanbahasakiasan
seperti ayat 35-39, tetapi mulai ayat ini sudah jelas bahwa Dialah
‘Tuan’ yang dimaksudkan.
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dan tidak mempersiapkan dirinya maupun tidak
melakukankehendakTuannya, dia akandipukuli
banyak kali. 48 Tetapi setiap hamba yang tidak
tahu kehendak Tuannya dan melakukan sesuatu
yang salah, dia akan dipukuli beberapa kali saja.
Setiap hamba yang dipercayakan oleh Tuannya
untuk mengusahakan banyak hal akan diperiksa
tentang seluruh tanggung jawabnya itu. Dan
setiap hamba yang diberi tanggung jawab yang
besar akan dituntut juga tanggung jawab yang
besar.”

Kesulitan yang akan dialami sebagai pengikut
Yesus✡

49 “Kedatangan-Ku ke dunia ini bisa digam-
barkan seperti api— yaitu api yang akan mem-
bakar dunia ini.§ Betapa baiknya kalau api itu
sudah mulai menjalar! 50 Tetapi sebelum hal itu
terjadi, Aku sudah ditetapkan untukmemikul ke-
susahan yang besar.* Dan betapa susahnya hati-
Ku sampai tiba saatnyananti Akumengalaminya!
51 Janganlah kalian pikir bahwa Aku datang ke
dunia ini untuk membawa damai. Aku sungguh-
sungguh berkata kepada kalian: Bukan damai
yang Ku-bawa! Tetapi kedatangan-Ku justru
✡ 12:48 Mat. 10:34-36 § 12:49 api … Gambaran api di ayat
ini sering ditafsirkan dengan tiga cara, dan maksud Yesus bisa
menyangkut ketiga-tiganya. 1) Api menggambarkan perlawanan
yang akan terjadi di dunia karena Yesus, seperti terlihat dalam
ayat 51. 2)ApimenggambarkancaranyaAllahakanmenguduskan
umat-Nya melalui Yesus. 3) Api juga menggambarkan hukuman
Allahatasorang-orangyangmenolakuntukpercayakepadaYesus.
* 12:50 memikul kesusahan yang besar Secara harfiah, “Aku
harus dibaptis dengan baptisan.”
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membawabanyakpertentangan. 52Karenamulai
sekarang akan terjadi pertentangan tentang Aku
di antara keluarga-keluarga. Kalau keluarga ter-
diri dari lima orang, maka yang tiga orang akan
menentang yang dua orang, atau yang dua orang
akanmenentang yang tiga orang— sesuai dengan
yang dinubuatkan di dalam ayat Kitab Suci ini:
53 ‘Anak laki-laki dan bapaknya akan saling

menentang,
anak perempuan dan ibunya akan saling
menentang,

dan menantu perempuan dan ibu mertuanya
akan salingmenentang.’ ”✡

Kita bertanggung jawab untukmemperhatikan
tanda-tanda zaman✡

54 Pada hari lain Yesus juga menggunakan con-
toh ini waktu mengajar orang banyak, “Ketika
kalian melihat awan gelap muncul di sebelah
barat, kalian berkata, ‘Oh, hujan segera akan tu-
run,’ dan hal itu memang terjadi. 55 Dan ketika
angin bertiup dari selatan, kalian berkata, ‘Hari
akan panas,’ dan hal itu memang terjadi. 56 Hei
kalian yang hanya berpura-pura baik! Kalian
bisa meramalkan cuaca hanya dengan melihat
keadaan langit dan bumi, lalu kenapa kalian buta
terhadap tanda-tanda zaman yang sedang terjadi
sekarang ini?!”

Berdamailah dengan Allah, karena Dia siap
mengadili✡

57 “Dan kenapa kalian masing-masing tidak
membuka matamu sendiri dan memilih jalan
✡ 12:53 Mik. 7:6 ✡ 12:53 Mat. 16:2-3 ✡ 12:56 Mat. 5:25-26
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yang benar?! 58 Kalau orang yang memusuhimu
mengadukan kamu ke pengadilan, maka selagi
kamu berdua masih dalam perjalanan ke tempat
pengadilan, berusaha keraslah menyelesaikan
masalahmu dengan dia. Kalau tidak, dia akan
menyeretmu ke pengadilan, lalu hakim akan
menyerahkan kamu kepada petugas penjara su-
paya kamu dipenjarakan. 59 Sungguh-sungguh
Aku berkata kepadamu: Kamu tidak bisa keluar
dari penjara itu sampai kamu melunasi semua
utangmu dan membayar denda yang sudah dite-
tapkan oleh hakim!”

13
Bertobatlah

1 Pada waktu Yesus mengajar hal-hal itu, ada
orang-orang yang hadir yang memberitahukan
kepada Yesus tentang beberapa orang
dari provinsi Galilea yang dibunuh oleh
Pilatus. Mereka dibunuh ketika sedang
mempersembahkanhewankurbankepadaAllah,
lalu darah mereka sendiri tercampur dengan
darah hewan-hewan kurban yang mereka
persembahkan. 2 Mendengar berita itu, Yesus
berkata kepada mereka, “Lalu karena mereka
dibunuh dengan cara seperti itu, apakah kalian
pikir dosa mereka lebih banyak daripada dosa
semua orang Galilea yang lain? 3 Tidak! Aku
sungguh-sungguh berkata kepada setiap kalian:
Kalau kamu tidak bertobat, kamu bukan saja
kena bencana seperti mereka tetapi masuk
neraka! 4 Atau contoh lain, ketika menara
penjagaan Siloam roboh dan delapan belas orang
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mati tertimpa, kalian mungkin berpikir dosa
mereka lebih banyak daripada dosa semua orang
lain di Yerusalem. 5 Sama sekali tidak! Sekali
lagi Aku sungguh-sungguh berkata kepada setiap
kalian: Kalau kamu tidak bertobat, kamu bukan
saja kena bencana seperti mereka tetapi masuk
neraka!”

Perumpamaan tentang pohon ara yang lambat
berbuah

6 Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini,
“Adalah seorangyangmempunyai satupohonara
yangditanamdi kebunanggurnya. Dandia sudah
beberapa kali datang untuk mencari buah pohon
itu, tetapi tidak ada. 7 Jadi, dia berkata kepada
tukang kebunnya, ‘Lihat, sudah tiga tahun saya
datang mencari buah pohon ara ini tetapi belum
pernah ada. Karena itu tebanglah pohon ini.
Tidak ada gunanya pohon ini tumbuh di tanah
ini.’

8 “Tetapi tukang kebun itu menjawab, ‘Tuan,
biarkanlah pohon ini tumbuh satu tahun lagi.
Saya akan menggali tanah di sekelilingnya dan
menaburkan pupuk kandang. 9Mudah-mudahan
tahun depan pohon ini berbuah. Kalau tidak, kita
tebang saja.’ ”

PadaHari Sabat Yesusmenyembuhkan seorang
perempuan yang punggungnya bungkuk

10 Suatu kali pada Hari Sabat, Yesus sedang
mengajar di dalam suatu rumah pertemuan. 11Di
situ ada seorang perempuan yang sudah delapan
belas tahunpunggungnyabungkukdan tidakbisa
berdiri tegak lagi. Yang membuat dia menderita
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sakit seperti itu adalah roh jahat. 12 Ketika meli-
hat perempuan itu, Yesus mengajak dia datang
kepada-Nya dan berkata, “Ibu, kamu sudah dis-
embuhkan dari penyakitmu.” 13 Lalu Dia mele-
takkan tangan-Nya pada perempuan itu. Dia
segera berdiri tegak, lalu memuji Allah.

14Tetapi pemimpin rumah pertemuan itumen-
jadi marah karena Yesus menyembuhkan orang
sakit pada Hari Sabat. Lalu kata pemimpin itu
kepada orang banyak, “Ada enamhari untuk bek-
erja. Karena itu datanglah pada hari-hari itu
untuk disembuhkan. Jangan pada Hari Sabat!”

15Tetapi Tuhanberkata kepadanya, “Hei orang-
orang yang hanya berpura-pura baik! Setiap hari
kalian masing-masing melepaskan tali sapi atau
tali keledaimu dari kandang, lalu membawanya
pergi untuk memberinya minum— bahkan pada
Hari Sabat. 16 Ibu ini adalah keturunan Abra-
ham yang sudah delapan belas tahun menderita
karena perbuatan setan— seperti terikat rantai
besi. Pasti tidak salah membebaskan dia dari
penderitaannya— biarpun hari ini Hari Sabat!”
17 Ketika Yesus berkata seperti itu, semua orang
yang sedang melawan Dia menjadi malu. Sedan-
gkansemuaorang lainbersukacitakarenahal-hal
ajaib yang dilakukan-Nya.

Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi✡
18 Yesus berkata, “Supaya lebih jelas lagi, Aku

berikan dua perumpamaan ini yang menggam-
barkan tentang kerajaan Allah. 19Kerajaan Allah
✡ 13:17 Mat. 13:31-33; Mrk. 4:30-32
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adalah seperti biji sawi.* Adalah biji sawi yang
diambil oleh seseorangdanditanamdi kebunnya.
Kemudianbiji itu tumbuhsampaimenjadipohon.
Lalu burung-burung di udara membuat sarang
pada cabang-cabangnya.”

20 Yesus berkata lagi, “Kerajaan Allah itu Aku
gambarkan juga seperti ini: 21 Kerajaan Al-
lah itu seperti ragi yang dicampurkan oleh seo-
rang perempuan ke dalam tepung yang sangat
banyak.† Biarpun raginya sedikit dan campu-
ran tepungnya sangat banyak, tetapi tepung itu
mengembang sehingga dibuat menjadi roti.”

Masuklahmelalui pintu yang sempit✡
22 Yesus melanjutkan perjalanan-Nya menuju

Yerusalem melewati kota-kota dan desa-desa. Di
setiap tempat yang dilewati-Nya itu Diamenyam-
paikan ajaran-Nya. 23 Lalu seseorang bertanya
kepada-Nya, “Tuhan, apakah sedikit orang yang
akan diselamatkan?”
Kata Yesus kepada semua orang yang ada di

situ, 24 “Berjuanglah terus supaya kamu masing-
masing masuk ke dalam kerajaan Allah melalui
pintu yang sempit. Sesungguhnya Aku berkata
seperti itu kepadamu: Karena banyak orang yang
* 13:19 biji sawi Tanaman sawi (atau sesawi) yang tumbuh di
tanah Israel bukanlah seperti sawi yang dikenal di Indonesia.
Sawi di Indonesia tidak bisa “menjadi besar seperti pohon” dan
burung-burung juga tidak bisa “bersarang di cabang-cabangnya.”
Yang terpenting dalam perumpamaan ini adalah bahwa sesuatu
yang dimulai dari yang sangat kecil akan tumbuhmenjadi sangat
besar. Kejadian itulah yang disamakan dengan kerajaan Allah.
† 13:21 sangat banyak Secara harfiah, “tiga sata.” Satu sata sama
dengan tiga belas liter. ✡ 13:21 Mat. 7:13-14, 21-23
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akanberusahamasuk ke situ, tetapi tidakmampu
melakukannya. 25 Pada suatu hari nanti Pemilik
rumah— yaitu Aku, akan menutup pintu rumah-
Ku— yaitu kesempatan masuk kerajaan Allah.
Kamu semua yang masih berdiri di luar akan
mulai mengetuk-ngetuk pintu itu sambil berkata,
‘Pak, tolong bukakan pintu untuk saya.’ Tetapi
Aku akan berkata kepadamu, ‘Aku tidak pernah
berkata bahwa kamu adalah sahabat-Ku.’ 26Lalu
kamu akan berkata, ‘Tetapi saya sudah makan
dan minum bersama Bapa. Saya juga sudah
mendengar ajaran Bapa di jalan-jalan kota kami!’
27 Dan Aku akan berkata kepadamu, ‘Aku tidak
pernah berkata bahwa kamu adalah sahabat-Ku.
Hei kamu dan semua pelaku kejahatan, pergilah
dari hadapan-Ku!’

28 “Di luar sana, kamu akan menangis dan
sangat menderita‡ ketika kamu melihat Abra-
ham, Isak, dan Yakub, serta semua nabi sedang
menikmati hidup yang selama-lamanya di dalam
kerajaan Allah, sedangkan kamu sendiri dilarang
masuk. 29 Dan banyak juga orang yang bukan
Yahudi akan datang dari timur, barat, utara, dan
selatan. Lalumerekasemuaakan ikutmerayakan
pesta makan pembukaan kerajaan Allah. 30 Dan
ketahuilah: Orang-orang yang sekarang ini mem-
punyai kedudukan yang rendah, nanti akanmen-
dapat kedudukan yang tinggi. Dan orang-orang
yang sekarang ini mempunyai kedudukan yang
tinggi, nanti akanmendapatkedudukanyangren-
dah.”
‡ 13:28 sangat menderita Secara harfiah, “kertak gigi.”
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Yesus merasa kasihan kepada penduduk
Yerusalem✡

31 Saat itu juga beberapa orang Farisi datang
kepada Yesus dan berkata, “Pergilah dan
tinggalkanlah tempat ini, karena Raja Herodes
maumembunuhmu.”

32Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Pergilah
dan katakanlah kepada anjing hutan§ itu, ‘Hari
ini dan besok Aku akan menjalankan tugas-Ku
untukmengusir setan-setan danmenyembuhkan
orang-orang sakit. Dan pada hari ketiga tugas-Ku
akan selesai.’ 33 Tetapi hari ini, besok, dan lusa
Aku akan terus menjalankan tugas-Ku ini sampai
Aku tiba di Yerusalem. Sebab tidak mungkin
Aku dibunuh di kota lain, karena nabi-nabi selalu
dibunuh di Yerusalem.

34 “Hai penduduk Yerusalem: Kalianlah yang
selalu membunuh para nabi dan utusan-utusan
Allah yang datang dan bernubuat atas nama
Bapa-Ku! Ada yang kalian bunuh dengan pedang,
dan ada yang kalian lempari dengan batu sam-
pai mati. Aku sudah sering mengulurkan kedua
tangan-Ku untuk memeluk dan melindungimu—
seperti induk ayam mengumpulkan dan melin-
dungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi
kalian tidak mau Aku peluk. 35 Ingatlah: Hampir
tiba saatnya Allah tidak lagi berdiam di dalam
Rumah-Nya yang ada di situ. Percayalah bahwa
mulai sekarang, kalian tidak akan melihat Aku
lagi sampai tiba saatnya Aku datang kembali dan
✡ 13:30 Mat. 23:37-39 § 13:32 anjing hutan Herodes digam-
barkan seperti rubah, karena menurut pemikiran orang Yahudi,
orang yang licik disamakan seperti rubah.
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kalian berkata, ‘Diberkatilah Raja kita ini yang
datangmewakili TUHAN!’ ”✡

14
Yesus menyembuhkan orang sakit lagi pada

Hari Sabat
1 Pada suatu Hari Sabat, Yesus pergi ke rumah

seorang Farisi yang terkemuka dan makan
di sana. Para anggota kelompok Farisi terus
mengamati-amati Dia karena mereka mau
mencari-cari kesalahan yang bisa mereka pakai
untuk menuduh-Nya melanggar peraturan Hari
Sabat. 2 Dan hal yang aneh terjadi: Seorang
laki-laki yang sakit busung— tangan dan kakinya
bengkak, sedang duduk tepat di depan Yesus!
3LaluYesus bertanyakepadapara ahli Taurat dan
orang-orang Farisi yang hadir, “Menurut Hukum
Taurat, boleh atau tidak menyembuhkan orang
sakit padaHari Sabat?” 4Tetapimerekadiamsaja.
Lalu Yesusmenjamahdanmenyembuhkan orang
sakit itu, dan menyuruhnya pergi. 5 Kemudian
Dia berkata kepada setiap mereka, “Kalau
anakmu atau sapimu jatuh ke dalam sumur pada
Hari Sabat, pasti kamu juga akanmengangkatnya
dari sumur itu— bukan?!” 6 Siapa pun di antara
mereka tidak ada yang sanggup melawan
pernyataan Yesus itu.

Janganlah tinggi hati

✡ 13:35 Mzm. 118:26
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7 Yesus melihat bagaimana para undangan
berusaha duduk di tempat-tempat yang terhor-
mat. Oleh karena itu Dia menyampaikan pe-
rumpamaan ini kepada mereka masing-masing.
8 “Ketika seseorang mengundang kamu ke pesta
pernikahan, janganlah kamu duduk di tempat
yang terhormat. Karena ada kemungkinan tuan
rumah sudah mengundang seseorang yang lebih
terhormat daripadamu. 9 Kalau hal itu terjadi,
tuan rumah itu akan datang dan berkata, ‘Tolong
berikan tempat ini kepada sobat saya ini.’ Dan
dengan rasa malu kamu akan pindah ke tempat
yang paling jauh dari tempat terhormat.

10 “Tetapi ketika kamu diundang ke pesta
pernikahan, duduklah di tempat yang jauh
dari tempat terhormat. Sehingga orang yang
mengundangmu mungkin akan datang dan
berkata kepadamu, ‘Sobat, duduklah di tempat
yang lebih terhormat!’ Dengan begitu kamu
akan mendapat penghormatan di depan semua
orang yang hadir di situ. 11 Karena siapa yang
meninggikan dirinya akan direndahkan oleh
Allah. Dan siapa yang merendahkan hatinya
akan ditinggikan-Nya.”

12 Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi
yang mengundang-Nya itu, “Ketika kamu
mengadakan pesta makan, janganlah kamu
hanya mengundang teman-temanmu, saudara-
saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-
tetanggamu yang kaya. Karena pada kesempatan
yang lain, mereka akan membalasnya dengan
balik mengundangmu ke pesta mereka. 13 Tetapi
ketika kamu mengadakan pesta, undanglah
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juga orang-orang yang miskin, cacat, lumpuh,
dan buta. 14 Mereka itu tidak akan mampu
membalasnya. Tetapi Allah-lah yang akan
membalasnya dan memberkatimu. Dan
balasannya juga akan kamu terima ketika orang-
orang benar dihidupkan kembali.”

Perumpamaan tentang pesta makan yang be-
sar✡

15Ketika salah satu tamu yang dudukmakan di
situmendengar hal itu, dia berkata kepada Yesus,
“Sungguh diberkati Allah setiap orang yang nanti
diundangkepestamakanyangdiadakandidalam
kerajaan Allah.”

16 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Pada suatu
waktu adalah seorang kaya yang mengundang
banyak orang kepada suatu pesta makan yang
sangat besar. 17 Ketika pesta itu sudah siap
dimulai, dia menyuruh budaknya pergi kepada
para undangan dengan berkata, ‘Mari datanglah
karena semuanya sudah siap.’ 18 Tetapi se-
tiapmerekamempunyai alasan sehinggamereka
tidak bisa datang. Orang yang pertama berkata,
‘Saya sudah membeli ladang dan harus pergi
melihatnya. Saya minta maaf.’ 19 Yang lain
berkata, ‘Saya sudah membeli sepuluh sapi jan-
tan.* Sekarang saya mau berangkat untuk men-
cobanya. Maaf!’ 20 Dan yang lain lagi berkata,
✡ 14:14 Mat. 22:1-10 * 14:19 sepuluh sapi jantan Kata dalam
bahasa Yunani menunjukkan sapi jantan yang sudah dikebiri.
Sapi yang sudah dikebiri menjadi lebih gampang dikendalikan
untuk menarik bajak. Biasanya satu bajak ditarik oleh dua sapi
jantan. Kemungkinan besar orang ini adalah orang kaya, karena
dia sanggupmembeli sepuluh ekor.
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‘Saya baru saja menikah. Karena itu saya tidak
bisa datang. Maaf!’

21 “Budak itu kembali dan menceritakan se-
mua itu kepada tuannya. Tuan itu pun marah,
lalu berkata kepadanya, ‘Segeralah pergi ke jalan-
jalan dan gang-gang kota ini. Ajaklah ke sini
orang-orangmiskin, cacat, buta, dan lumpuh.’

22 “Tidak lama kemudian budak itu datang
dan melaporkan, ‘Tuan, apa yang Tuan perin-
tahkan sudah saya lakukan, tetapi masih ada
tempat yang kosong.’ 23 Kemudian tuan itu
berkata kepadanya, ‘Pergilah ke jalan-jalan raya
dan jalan-jalan kecil di luar kota. Desaklah siapa
saja untuk datang ke sini supaya rumah saya
penuh. 24 Dan saya bersumpah bahwa mereka
yang sudah menolak undangan saya itu tidak
akan datang dan tidak akan makan sedikit pun
dari makanan yang disediakan untuk pesta saya
ini!’ ”

Tekad orang-orang yangmaumenjadi pengikut
Yesus✡

25 Sesudah itu banyak orang yang ikut berjalan
bersama Yesus. Dia berbalik melihat kepada
mereka dan berkata, 26 “Setiap orang yang
datang kepada-Ku dan mau menjadi pengikut-
Ku, dia harus mengasihi-Ku lebih daripada†
ibu-bapaknya, anak-anak dan istrinya, semua
saudaradansaudarinya—bahkandirinyasendiri.
27 Kamu tidak mungkin menjadi pengikut-Ku
kalau tidak mengikut Aku terus dengan pikiran
✡ 14:24 Mat. 5:13; 10:37-39; Mrk. 8:34-38; 9:50; Luk. 9:23
† 14:26 mengasihi-Ku lebih daripada Secara harfiah, “benci
kepada.”
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seperti ini, ‘Sampai mati pun— bahkan sampai
mati disalibkan,‡ saya tidak akanmundur.’

28 “Keputusanmu untuk mengikut Aku dapat
digambarkan seperti contoh berikut ini: Se-
andainyaadaorangyangberencanamembangun
satu menara, pastilah dia lebih dulu menghitung
biayanya, supaya dia tahu kalau dananya cukup
untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 29 Jangan
sampai dia hanya bisa membangun fondasinya
dan tidak mampumenyelesaikannya. Karena se-
tiap orang yang melihatnya nanti akan mengejek
dia, 30 ‘Orang ini mulai membangun, tetapi tidak
sanggupmenyelesaikannya!’

31 “Atau contoh lain, kalau seorang raja
mempunyai sepuluh ribu tentara, tetapi raja
lain yang mempunyai dua puluh ribu tentara
sedang berencana untukmenyerang dia, pastilah
raja yang pertama itu lebih dulu menimbang-
nimbang begini, ‘Apakah aku sanggup melawan
musuhku itu?’ 32 Kalau dia merasa bahwa
tentaranya tidak sanggup melawan tentara
musuhnya itu, maka selagi musuhnya itu
masih jauh, dia akan mengutus beberapa tokoh
masyarakat untuk membicarakan syarat-syarat
untuk berdamai.

33 “Begitu juga dengan kalian masing-masing!
Kalau harta kepunyaanmu lebih berharga dari-
pada Aku, maka kamu bukan pengikut-Ku.”§

‡ 14:27 sampai mati disalibkan Secara harfiah, “dia harus
memikul salib untuk dirinya sendiri.” § 14:33 Ayat 33 Secara
lebih harfiah, Yesus mengatakan, “Untuk menjadi pengikut-Ku,
kamu harus meninggalkan semuamilikmu.”
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34 “Setiap kalian yang mengikut Aku adalah
seperti garam. Garam memang dipakai untuk
membuat makanan menjadi lebih enak. Tetapi
kalau rasa asinnya sudah hilang, garam itu
tidak berguna sama sekali— 35 baik untuk ladang
maupun untuk pupuk. Akhirnya garam itu
dibuang saja.
“Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”

15
Perumpamaan tentang domba yang hilang✡

1 Pada suatu hari para penagih pajak dan
banyak orang lain yang juga dikenal sebagai
orang berdosa berdatangan kepada Yesus un-
tuk mendengarkan ajaran-ajaran-Nya. 2Melihat
kejadian itu, para ahli Taurat dan orang Farisi
bersungut-sungut. Mereka berkata, “Iih, dia
menerima orang-orang berdosa— bahkanmakan
bersamamereka!”

3 Karena itu Yesus menyampaikan perumpa-
maan ini kepada mereka: 4 “Kalau di antara
kalian ada orang yang mempunyai seratus ekor
domba lalu dari antara domba-domba itu hilang
seekor, tentu orang itu akan meninggalkan yang
sembilan puluh sembilan ekor di padang rumput
lalu pergi mencari domba yang hilang itu sampai
ketemu. 5 Sesudah dia menemukan domba yang
hilang itu, dengan senang hati dia mengangkat
domba itu,meletakkannyadi atas keduabahunya
dan membawanya pulang. 6 Sesudah tiba di
rumah, dia memanggil teman-teman dan para
✡ 15: Mat. 18:12-14
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tetangganya. Katanya kepadamereka, ‘Bersukac-
italah bersama saya, karena domba saya yang
hilang itu sudah saya temukan!’ 7 Aku berkata
kepadamu, begitu juga Allah dan seluruh pen-
duduk surga akan lebih bersukacita ketika meli-
hat seorang berdosa yang bertobat, daripada atas
sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak
perlu bertobat.”

Perumpamaan tentang sekeping uang perak
yang hilang

8 “Atau kalau seorang perempuan yang mem-
punyai sepuluh keping uang perak dan satu
keping hilang, tentu dia akan menyalakan pelita
dan menyapu rumahnya, supaya dia bisa men-
carinya dengan teliti sampai menemukannya.
9 Sesudah dia menemukannya, dia akan me-
manggil teman-teman dan para tetangganya dan
berkata, ‘Bersukacitalah dengan saya, karena
saya sudah menemukan uang saya yang hilang
itu!’ 10 Aku berkata kepadamu, begitu juga
para malaikat di hadapan Allah Bapa selalu
bersukacita saat menyaksikan seorang berdosa
yang bertobat!”

Perumpamaan tentang anak bungsu yang hi-
lang dan seorang bapak yang sangat berbelas kasi-
han

11 Yesus berkata lagi, “Adalah seorang ba-
pak mempunyai dua anak laki-laki. 12 Anak
yang bungsu berkata kepada bapaknya, ‘Ba-
pak, berikanlah kepada saya harta warisan yang
menjadi bagian saya. Saya tidak usah me-
nunggu sampai Bapak meninggal.’ Lalu bapak
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itu membagikan harta warisannya kepada kedua
anaknya itu.

13 “Beberapa hari kemudian, si bungsu itumen-
jual semua hartanya itu lalu berangkat ke negeri
yang jauh. Di sana dia menghambur-hamburkan
uangnyadengan segalamacamkesenanganduni-
awi. 14 Akhirnya habislah semua uangnya itu.
Dan terjadilah bencana kelaparan yang luar bi-
asa di seluruh negeri itu. Dan dia pun mulai
miskin dan kelaparan. 15Lalu si bungsu itu pergi
kepada salah seorang penduduk negeri itu un-
tuk meminta pekerjaan. Orang itu pun memberi
pekerjaan kepadanya— yaitu menyuruh dia un-
tuk memberikan makanan kepada babi-babinya
di ladang. 16 Dan si bungsu itu begitu lapar
sampai dia mau makan makanan babi itu— yaitu
tumbuh-tumbuhan keras yang diberikan kepada
babi, karena tidak ada orang yang memberikan
makanan kepadanya.

17 “Akhirnya dia sadar akan keadaannya dan
berkata dalam hatinya, ‘Semua hamba bapak
saya mendapatkan makanan yang cukup—
bahkan sampai berlimpah-limpah, sedangkan
saya di sini hampir mati kelaparan! 18 Saya
akan bangkit dan kembali kepada bapak saya,
dan berkata kepadanya, “Bapak, maafkanlah
saya! Saya sudah bersalah kepada Bapak dan
berdosa kepada Allah. 19 Saya tidak pantas lagi
disebut anak Bapak. Saya mohon kepada Bapak
supaya menerima saya sebagai pelayan Bapak
saja.” ’ 20 Lalu dia bangkit dan kembali kepada
bapaknya.



Lukas 15:21 cxxii Lukas 15:28

“Tetapi ketika si bungsu masih jauh dari
rumah bapaknya, bapaknya sudah melihat dia
datang dan merasa kasihan kepadanya. Saat itu
juga bapaknya berlari menemui anaknya itu,
lalu memeluk dan menciumnya. 21 Kemudian
si bungsu berkata kepada bapaknya, ‘Bapak,
maafkanlah saya! Saya sudah bersalah kepada
Bapak dan berdosa kepada Allah. Saya tidak
pantas lagi disebut anak Bapak.’

22 “Tetapi bapaknya itu berkata kepada
pelayan-pelayannya, ‘Ambilkanlah segera
jubah saya yang paling bagus dan pakaikanlah
kepadanya! Pasanglah salah satu cincin saya
pada jarinya dan sepasang sandal pada kakinya.
23Kemudian bawalah anak sapi yang gemuk dan
potonglah. Biarlah kita makan dan bersukacita!
24Karena dulu anak saya ini seperti sudah hilang
dan mati, tetapi ternyata dia masih hidup dan
kembali kepada saya!’ Lalu mulailah mereka
berpesta.

25 “Pada waktu hal itu terjadi, anaknya yang
sulung sedang bekerja di ladang. Ketika dia
pulang dan sudah dekat rumah, dia menden-
gar suara musik dan gaduhnya orang menari.
26Lalu dia memanggil seorang pelayan yang bek-
erja di rumahnya dan bertanya, ‘Kenapa ada
pesta di rumah ini?’ 27 Pelayan itu menjawab,
‘Adiknya Tuan sudah kembali. Dan bapaknya
Tuan menyuruh kami memotong anak sapi yang
gemuk, karena dia sudah mendapatkan anaknya
kembali dengan selamat.’

28 “Lalu anak sulung itu sangatmarah dan tidak
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mau masuk ke dalam rumah. Kemudian ba-
paknya keluar danmembujuk dia supayamasuk.
29 Tetapi anak itu menjawab bapaknya, ‘Tidak
mau! Bertahun-tahun lamanya saya bekerja un-
tukmu dan selalu menaati perintahmu. Tetapi
seekor anak kambing pun belum pernah kamu
berikan kepada saya supaya saya bisa bersenang-
senang dengan teman-teman saya! 30Tetapi baru
saja kembali anak bungsumu itu— yang sudah
menghabiskan hartamu dengan para pelacur,
lalu kamu langsung memotong anak sapi yang
terbaik baginya!’

31 “Lalu bapak itu berkata, ‘Benar, Nak, kamu
selalu bersama saya, dan semua milik saya, mi-
likmu juga. 32 Tetapi sudah seharusnya kita
bersukacita danmerayakan kepulangan adikmu!
Karena dulu saya pikir adikmu ini seperti sudah
hilang dan mati, tetapi ternyata dia masih hidup
dan bertemu kembali dengan kita di sini.’ ”

16
Perumpamaan tentang bendahara yang tidak

jujur
1 Yesus berkata lagi kepada murid-murid-Nya,

“Adalah seorang kaya yang mempunyai seorang
bendahara yangmengurus hartanya. Orang kaya
itu mendengar berita bahwa bendaharanya itu
menghambur-hamburkan kekayaannya. 2 Lalu
orang kaya tersebut memanggil bendaharanya
itu dan berkata, ‘Saya sudah mendapat laporan
yang jelek tentang pekerjaanmu. Karena itu saya
akan memecat kamu sebagai bendahara saya.
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Tetapi sebelumnya berikanlah dulu laporan ten-
tang semuaharta saya yang sudahkamuurus itu.’

3 “Lalu bendahara itu berkata dalam hatinya,
‘Apakah yang harus saya lakukan sekarang?!
Karena tuan saya pasti akan memecat saya! Saya
tidak bisa menjadi tukang kebun, karena saya
tidak kuat. Kalau saya menjadi pengemis saya
malu! 4 Baiklah, sekarang saya tahu apa yang
akan saya lakukan! Saya harus bertindak dengan
cerdik kepada beberapa orang supaya mereka
bersediamenerima saya di rumahnya ketika saya
dipecat sebagai bendahara.’

5 “Lalu dia memanggil setiap orang yang
berutang kepada tuannya. Kepada orang
pertama dia berkata, ‘Berapa utangmu kepada
tuan saya?’ 6 Jawab orang itu, ‘Seratus tempayan*
minyak zaitun.’
“Lalu bendahara itu berkata, ‘Sobat, inilah

surat utangmu. Duduklah dan segeralah tulis di
situ menjadi lima puluh tempayan saja!’

7 “Kepada orang berikut bendahara itu berkata,
‘Berapa utangmu?’
“Kata orang itu, ‘Seribu keranjang† gandum.’
“Katanya kepada orang itu, ‘Sobat, inilah surat

utangmu. Tulislah di situ menjadi delapan ratus
saja!’

8 “Lalu, ketika orang kaya itu mengetahui tin-
dakan bendaharanya yang tidak jujur itu, dia
berkata, ‘Wah, cerdik juga dia— ya?!’ ”

* 16:6 tempayan Satu tempayan berisi kira-kira tiga puluh liter.
† 16:7 seribu keranjang Secara harfiah, ukuran “seratus kor.”
Setiapkorberisi sepuluhatau sebanyakduabelas keranjangbesar.
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Lalu Yesus menjelaskan kepada murid-murid-
Nya, “Memang biasanya orang-orang yang
hidupnya hanya memikirkan dunia ini lebih
cerdik mengurus masalah duniawi daripada
orang-orang yang sudah menjadi warga negara
Kerajaan Terang— yaitu kerajaan Allah. 9Karena
itu Aku sungguh-sungguh berkata kepada setiap
kalian: Gunakanlah kekayaan dunia ini untuk
mencari sahabat— yaitu sahabat duniawi dan
surgawi, supaya pada waktu kekayaanmu itu
habis, kamu akan diterima di dalam berbagai
rumah yang selama-lamanya.

10 “Setiap orang yang bisa dipercaya dalam hal-
hal kecil juga akan bisa dipercaya dalam hal-hal
besar. Dan setiap orang yang tidak jujur dalam
hal-hal kecil juga tidak akan jujur dalam hal-hal
besar. 11 Jadi, kalau kamu ternyata tidak bisa
dipercaya untuk mengurus harta duniawi den-
gan jujur,makaAllah tidak akanmempercayakan
harta surgawi kepadamu. 12 Dan kalau ternyata
kamu tidak bisa dipercaya untukmengurus harta
yang sebenarnya bukan milikmu— tetapi milik
Allah, maka kamu tidak akan diizinkan memiliki
apa pun di surga.

13 “Perhatikanlah contoh ini: Tidak baik kalau
seseorang mempunyai dua majikan. Karena
tidak mungkin dia melayani kedua-duanya den-
gan baik. Tentu dia akan mengasihi dan setia
kepada majikan yang satu, tetapi benci danmasa
bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian
juga, kamu tidak bisa menjadi hamba Allah dan
sekaligus menjadi hamba uang.”
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Yesus menunjukkan berbagai kesalahan orang-
orang Farisi✡

14Ketika orang-orang Farisimendengar ajaran-
Nya itu, mereka mengejek Yesus, karena mereka
mata duitan. 15 Lalu Yesus berkata kepada
mereka, “Kalian selalu berusaha supaya orang-
orang lain memuji kalian sebagai orang baik,
tetapi Allah tahu isi hati kalian! Karena hal apa
pun di dunia ini yang dipuji olehmanusia dibenci
oleh Allah.

16 “Hukum Taurat dan tulisan para nabi su-
dah berlaku untuk mengajarkan kehendak Allah
tentang bagaimana cara hidup manusia yang se-
harusnya— sampai pada saat Yohanes Pembaptis
mulai mengajar. Sejak saat itu, Kabar Baik ten-
tang kerajaan Allah mulai diberitakan. Hendak-
lah setiaporangberusahakerasuntukbisamasuk
ke dalam kerajaan Allah itu. 17 Tetapi langit dan
bumi lebih gampang hilang lenyap daripada satu
titik dari Hukum Taurat batal.

18 “Setiap suami yang menceraikan istrinya
lalu kawin atau nikah lagi dengan perempuan
lain, maka laki-laki itu berzina. Dan laki-laki
yangmengawini ataumenikahi perempuan yang
diceraikan suaminya, dia juga berzina.”

PerumpamaantentangorangkayadanLazarus
19 Yesus juga mengajar mereka dengan

menggunakan perumpamaan ini: “Adalah
seorang kaya yang selalu memakai jubah yang
indah dan dibuat dari kain halus. Setiap hari
dia memuaskan keinginannya dengan hidup
✡ 16:13 Mat. 5:18; 11:12-13



Lukas 16:20 cxxvii Lukas 16:25

serba mewah. 20 Adalah juga seorang pengemis
bernama Lazarus.‡ Setiap hari dia terbaring
di pintu gerbang rumah orang kaya itu. Badan
Lazarus penuhdengan lukabernanahdanbusuk.
21 Lazarus sangat lapar dan hanya berharap bisa
makan sisa-sisa makanan yang jatuh terbuang
dari meja makan orang kaya itu. Tetapi hal yang
lebihmenjijikkan lagi, anjing-anjing biasa datang
menjilati luka-lukanya itu.

22 “Kemudian matilah Lazarus, lalu para
malaikat mengantarnya ke tempat yang
terhormat di samping Abraham. Orang kaya itu
juga mati lalu dikuburkan. 23 Sementara orang
kaya itu tersiksa di dalamneraka,§ diamelihat ke
atas. Dari jauhdiamelihat AbrahamdanLazarus.
Lazarus duduk di tempat yang terhormat di
samping Abraham. 24 Kemudian orang kaya itu
berteriak, katanya, ‘Bapak Abraham, kasihanilah
saya! Saya sangat tersiksa di dalam api ini! Jadi
tolonglah saya. Suruhlah Lazarus mencelupkan
ujung jarinya ke dalam air lalu datang ke sini
untukmembasahi lidah saya.’

25 “Tetapi jawab Abraham, ‘Anakku, ingatlah!
Kamu sudah puas menerima hal-hal yang baik
ketika kamu hidup di dunia. Sedangkan Lazarus
hanya menerima hal-hal yang buruk. Sungguh
‡ 16:20 Lazarus Orang miskin Lazarus dalam perumpamaan
ini berbeda dengan Lazarus— sahabat Yesus yang dihidupkan
oleh Yesus dari kematian (Yoh. 11). § 16:23 neraka Secara
harfiah, “Hades.” Hadesmempunyai arti sama dengan kata ‘Syeol’
dalam bahasa Ibrani— yaitu tempat pemberhentian orang mati
sementara menunggu penghakiman. Tetapi dalam konteks cerita
ini, ternyata Lazarus dan si orang kaya sudah dihakimi.
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adil kalau sekarangdia terhiburdi sini sedangkan
kamu tersiksa di situ. 26 Selain itu, di antara
kami dan kamudibuat jurang yang sangat dalam,
sehingga tidak ada orang yang bisamenyeberang
dari sini ke situ dan dari situ ke sini.’

27 “Kata orang kaya itu, ‘Kalau begitu, saya mo-
hon kepada Bapak untuk menyuruh Lazarus ke
rumah orang tua saya. 28 Karena lima saudara
saya ada di sana. Suruhlah Lazarus pergi mem-
peringatkanmereka, supayamereka jangan sam-
pai ikut masuk ke tempat yang penuh penderi-
taan ini!’

29 “Tetapi Abraham berkata, ‘Ada pada mereka
buku-buku Taurat Musa dan para nabi. Hendak-
lahmerekamenaati apa yang tertulis di situ.’

30 “Kata orang kaya itu, ‘Bapak Abraham, itu
saja tidak cukup! Tetapi kalau ada seseorang dari
antara orang mati pergi kepada mereka, mereka
akan bertobat.’

31 “Tetapi Abraham menjawabnya, ‘Kalau
mereka tidak menaati apa yang tertulis dalam
buku-buku Taurat Musa dan tulisan para nabi,
mereka tetap tidak akan percaya sekalipun ada
orang yang mati hidup kembali dan datang
memperingatkanmereka.’ ”

17
Beberapa Nasihat✡

1 Yesus berkata kepada para murid-Nya, “Di
dalam dunia ini, pasti akan selalu ada godaan-
godaan sehingga orang-orang jatuh ke dalam
dosa. Tetapi celakalah orang yang menyebabkan
✡ 17: Mat. 18:6-7, 21-22; Mrk. 9:42
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hal-hal itu terjadi. 2Kalau ada orang yangmenye-
babkanorangyangbelumdewasa secara rohani—
seperti anak-anak ini, untuk berdosa, orang itu
akan mendapat hukuman yang berat sekali dari
Allah. Daripada dia melakukan dosa besar itu,
lebih baik lehernya dikalungkan batu besar* lalu
dibuang ke laut dalam. Kesusahan itu jauh lebih
ringan daripada hukuman selama-lamanya dari
Allah yang akan dialaminya kalau dia menye-
babkan orang yang belum dewasa secara ro-
hani jatuh ke dalam dosa! 3 Karena itu berjaga-
jagalah terhadap diri kalian! Jangan sampai
kalianmelakukan hal yang seperti itu!
“Kalau saudaramu seiman melakukan kesala-

han kepadamu, tegurlah dia. Kalau diamenyesali
kesalahannya, maafkanlah dia. 4 Bahkan kalau
dia melakukan kesalahan lagi kepadamu tujuh
kali dalam sehari, dan tujuh kali juga dia datang
kepadamu dan berkata, ‘Saya menyesali kesala-
han saya itu, dan karena itu saya minta maaf,’
hendaklah kamumemaafkan dia.”

Keyakinan yang bisamemindahkan pohon
5 Lalu kedua belas rasul itu berkata kepada

Tuhan, “Tolonglah kami supaya kami lebih per-
caya lagi kepada Allah.”

6 Lalu Tuhan berkata, “Kalau keyakinanmu
sebesar biji sawi, kamu bisa berkata kepada po-
hon† ini, ‘Tercabutlahdari tanahdan tertanamlah
* 17:2 batu besar Secara harfiah, “batu gilingan.” Maksudnya
batu besar yang diputar dengan tenaga manusia atau keledai un-
tuk menggiling biji gandum untuk mengolahnya menjadi tepung
terigu. † 17:6 pohon Secara harfiah, “pohonmurbei.” Buahnya
kecil, manis, dan agak hitam.
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di laut,’ maka pohon itu akan taat kepada perin-
tahmu.”

Jadilah budak Allah yang rendah hati
7 “Kalau di antara kalian ada seseorang yang

mempunyai seorang budak yang membajak di
ladang ataumenggembalakan domba-dombamu,
ketika budak itu pulang dari ladang pastilah
kamu tidak akan berkata kepadanya, ‘Mari ma-
suk danmakan.’ 8Melainkan kamu akan berkata
kepada budakmu itu, ‘Siapkan makanan untuk
saya. Pakailah pakaian yang disediakanuntuk tu-
gas dalam rumah. Layanilah saya di meja makan
sampai saya selesai makan. Sesudah itu kamu
boleh makan.’ 9Dan kamu tidak perlu berterima
kasih kepada budak itu ketika dia sudah selesai
melakukan hal-hal yang diperintahkan olehmu.
10 Hendaklah kamu masing-masing juga seperti
itu. Ketika kamu sudah melakukan semua yang
diperintahkanAllah kepadamu, hendaklah kamu
berkata, ‘Saya hanyalah seorang budak yang bi-
asa saja. Saya hanya melakukan apa yang sudah
menjadi tugas saya.’ ”

Sepuluh orang disembuhkan, tetapi hanya satu
orang yang berterima kasih

11Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem,
Dia berjalan melewati daerah perbatasan
Samaria dan Galilea. 12 Waktu Dia memasuki
sebuah desa, sepuluh orang laki-laki yang sakit
kulit yang menular datang kepada-Nya, tetapi
mereka berdiri agak jauh. 13Lalumereka berseru
kepada-Nya, “Tuhan Yesus, kasihanilah kami.”
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14Sambilmelihatmereka Yesus berkata, “Pergi-
lahdanperlihatkanlahdiri kalianmasing-masing
kepada imam.”
Lalu mereka pun pergi dan ketika mereka

dalam perjalanan, mereka sembuh. 15 Tetapi
ketika salah satu dari mereka melihat bahwa
dia sudah sembuh, dia kembali kepada Yesus
sambil memuji Allah dengan suara keras. 16 Lalu
dia bersujud di depan kaki Yesus dan bersyukur
kepada-Nya. Orang itu bukanlah orang Yahudi,
tetapi orang Samaria.‡ 17 Lalu Yesus berkata,
“Ada sepuluh orang yang sudah Ku-sembuhkan—
bukan?! Jadi kenapa yang sembilan orang
lagi tidak kembali? 18 Kasihan! Hanya orang
yang bukan Yahudi ini saja kembali untuk
bersyukur kepada Allah.” 19 Kemudian Yesus
berkata kepadanya, “Berdirilah dan pergilah.
Karena kamu percaya kepada-Ku, kamu menjadi
sembuh.”

Kerajaan Allah dan kedatangan Kristus✡
20 Beberapa orang Farisi bertanya kepada

Yesus, “Kapan Allah datang untuk mendirikan
kerajaan-Nya?”
Jawab Yesus, “Kerajaan Allah tidak akan mu-

lai didirikan dengan tanda-tanda yang bisa dili-
hat. 21Orang-orang tidak akan berkata, ‘Ibukota
kerajaan Allah ada di sini,’ atau ‘Allah sudah

‡ 17:16 orang Samaria Orang Samaria ini tidak mungkin me-
nunjukkan dirinya kepada imam Yahudi, karena semua orang
Samaria ditolak dan dianggap najis oleh orang Yahudi. Lihat
catatan di Luk. 9:53. ✡ 17:19 Mat. 16:25; 24:23-28, 37-41
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mendirikan kerajaan-Nya di sana.’ Karena pe-
merintahan Allah di tengah-tengah kita sudah
berjalan.”§

22Kemudian Dia berkata kepada murid-murid-
Nya, “Akan datang waktunya nanti, kalian akan
sangat merindukan-Ku seperti ini, ‘Oh, alangkah
baiknya kalau Yesus kembali hari ini danmemer-
intah sebagai Anak Manusia!’* Tetapi itu tidak
akan terjadi. 23Orang-orang akanberkata kepada
kalian, ‘Lihat, sekarang Yesus ada di sini!’ atau
‘Dia ada di sana!’ Tetapi janganlah kalian per-
caya atau jangan pergi ke tempat yang mereka
sebutkan.” 24 Karena seperti kilat memancar di
langit dan menerangi langit dari ujung yang satu
ke ujung yang lain, begitu jugalah nanti keadaan-
nya pada hari kedatangan-Ku— Anak Manusia,
kembali. 25Tetapi sebelumnya Aku harus banyak
menderita dan orang-orang yang hidup pada za-
man sekarang akanmenolak Aku.

26 “Sama seperti keadaan orang-orang yang
hidup pada zaman Nuh, begitu jugalah yang
akan terjadi pada hari kedatangan-Ku. 27Karena
mereka itu tidak berpikir bahwa bencana akan
menimpa mereka. Mereka sibuk makan dan
minum, laki-laki menikahi perempuan, dan
perempuan dinikahi laki-laki. Mereka terus
hidup seperti biasanya sampai tiba waktunya
Nuh masuk ke dalam perahu besar, lalu

§ 17:21 Ayat 21b Kalimat terakhir juga dapat diterjemahkan,
“Karena Allahmemerintah sebagai Raja di dalam diri kalianmas-
ing-masing.” * 17:22 AnakManusia Lihat catatan di Luk. 5:24.
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datanglah banjir besar dan binasalah mereka
semua.

28 “Hari kedatangan-Ku juga akan tiba seperti
bencana yang terjadi pada zaman Lot. Penduduk
Sodom hidup seperti biasanya. Ada yang sibuk
makan dan minum, dan ada yang sibuk jual beli.
Ada yang sedang bercocok tanam, dan ada yang
sedang membangun rumah. 29 Tetapi tiba-tiba
pada saat Lot keluar dari kota itu, hujan api dan
belerang turun dari langit dan membinasakan
mereka semua. 30 Begitu juga, tanpa disangka-
sangka orang, hari di mana Aku datang untuk
memerintah sebagai Anak Manusia akan terjadi
secara tiba-tiba.

31 “Pada hari itu, orang yang berada di teras
rumah† janganlah dia masuk ke dalam kembali
untuk mengambil sesuatu dari harta bendanya.
Begitu juga orang yang sedang berada di ladang,
janganlah dia pulang ke rumahnya. 32 Ingatlah
apa yang terjadi kepada istri Lot!✡

33 “Setiap orang yang berjuang untuk mem-
pertahankan nyawanya di dunia ini akan tetap
kehilangan nyawanya. Tetapi setiap orang yang
siap mengurbankan nyawanya karena mengikut
Aku, dia akan memperoleh hidup yang selama-
lamanya.

34 “Aku sungguh-sungguh berkata kepada
kalian: Pada waktu kedatangan-Ku, hal-hal
seperti ini akan terjadi: Pada malam itu, dua
† 17:31 di teras rumah Secara harfiah, “di atas rumah.” Di negeri
Israel bagian atas rumah-rumah adalah datar dan digunakan
seperti orang-orang Indonesia menggunakan teras atau halaman
rumah. ✡ 17:32 Kej. 19:15-17, 26
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orang sedang tidur di tempat tidur yang sama.
Yang satu akan dibawa malaikat, dan yang
satu lagi akan ditinggalkan. 35-36 Dan di tempat
lain, dua orang perempuan sedang menggiling
gandum dengan batu gilingan. Yang satu akan
dibawa, dan yang satu lagi akan ditinggalkan.”‡

37 Lalu murid-murid Yesus bertanya kepada-
Nya, “Dimana hal itu akan terjadi, Tuhan?”
Jawab-Nya, “Keadaan nanti akan seperti yang

sering dikatakan, ‘Di mana ada bangkai, di situ
juga burung-burung pemakan bangkai selalu
berkumpul.’ ”§

18
Allah pasti akanmenjawab doa umat-Nya

1 Yesus menyampaikan kepada para murid-
Nya suatu perumpamaan yang menggambarkan
bahwa betapa pentingnya mereka tetap saja
berdoa dan jangan putus asa. 2Kata-Nya, “Adalah
seorang hakim di suatu kota. Hakim itu tidak
menghormatiAllahdan tidakpeduli kepada siapa
pun. 3 Di kota itu juga ada seorang janda yang
sering mendatangi hakim itu dan berkata, ‘Be-
lalah perkara saya terhadap orang yang mau
merugikan saya itu.’ 4 Cukup lama juga hakim
‡ 17:35-36 Ayat 36 Beberapa salinan bahasa Yunani yang kuno
menambah kata-kata yang dari Mat. 24:40: Dua orang laki-laki
sedang bekerja di ladang. Yang satu akan dibawa malaikat, dan
satu lagi akan ditinggalkan. § 17:37 Kutipan peribahasa Ada
beberapa tafsiranarti dari peribahasakepadamurid-muridYesus.
Di antara lain, 1) Kedatangan Kristus nanti akan jelas terlihat.
2) Hukuman Allah pasti akan menimpa orang-orang yang mati
secara rohani.
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itu menolak untuk menolong janda itu. Tetapi
kemudian dia berkata dalam hatinya, ‘Biarpun
saya tidak menghormati Allah atau tidak peduli
kepada siapa pun, 5 tetapi karena janda ini terus
saja datang mengganggu saya, sebaiknya saya
memutuskan perkaranya dengan adil. Dengan
begitu, dia tidak akan datang lagi menyusahkan
saya.’ ”

6Lalu Tuhan berkata, “Perhatikanlah apa yang
dikatakan oleh hakim yang tidak adil itu! 7Kalau
hakim itu bisa menolong perkara janda itu,
pastilah Allah akan menolong umat-Nya yang
Dia sendiri sudah pilih— yang terus memohon
kepada-Nya siang dan malam. Dia akan men-
jawab doa mereka tanpa menunda-nunda wak-
tunya! 8 Aku sungguh-sungguh berkata kepada
kalian: Allah akan segera memutuskan semua
perkara mereka dengan adil. Biarpun begitu,
ketikaAnakManusia—yaituAku, datangkembali,
belum tentu Aku menemukan orang-orang yang
masih percaya kepada-Ku di dunia ini.”

Perumpamaan tentang cara berdoa seorang
Farisi dan penagih pajak

9 Ada orang-orang yang hadir di situ merasa
diri mereka benar di hadapan Allah dan oleh
karena itumerekamenganggapdirimereka lebih
baik dari orang lain. Jadi Yesus menyampaikan
perumpamaan yang berikut ini: 10 “Adalah dua
orang pergi ke teras Rumah Allah untuk berdoa—
yang satu orang Farisi dan yang satu lagi penagih
pajak. 11Orang Farisi itu berdiri dan berdoa den-
gan membanggakan dirinya sendiri, ‘Ya TUHAN,
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saya berterima kasih kepada-Mu karena saya
tidak berdosa seperti orang-orang lain— dan
khususnya seperti penagih pajak yang di sana.
Karena saya tidak mencuri, tidak menipu, dan
tidak berzina. 12 Saya berpuasa dua kali sem-
inggu, dan saya memberikan perpuluhan dari
seluruh penghasilan saya.’

13 “Tetapi penagih pajak itu berdiri agak jauh
dari orang-orang lain. Dia tidak berani melihat
ke surga seperti kebiasaan orang Yahudi waktu
berdoa,* tetapi dengan hati yang sangat sedih
dan menyesal† dia berdoa, ‘Ya Allah, kasihani-
lah saya orang berdosa ini!’ 14 Aku sungguh-
sungguh berkata kepada kalian: Ketika kedua
orang itu pulang ke rumah mereka masing-
masing, doa penagih pajak itulah yang diterima
Allah— bukan doa orang Farisi itu. Karena siapa
yang meninggikan dirinya akan direndahkan
oleh Allah, dan siapa yang merendahkan hatinya
akan ditinggikan-Nya.”

Yesusmenyambut anak-anak✡

* 18:13 seperti kebiasaan orang Yahudi waktu berdoa Kata-kata
ini ditambah supaya pembaca zaman sekarang mengerti maksud
Lukas dalam ayat ini. Kebiasaan berdoa pada zaman sekarang
menundukkan kepala— lebih seperti penagih pajak dalam cerita
ini, sedangkan kebiasaan berdoa orang Yahudi pada zaman Yesus
memanjatkan doa-doanya ke surga denganmelihat ke atas. Tentu
orangFarisi dalamperumpamaan inimengikuti kebiasaanberdoa
denganmelihat ke surga. † 18:13 denganhati yang sangat sedih
danmenyesal Secara harfiah, “sambil memukul-mukul dadanya.”
Dalam kebudayaan orang Yahudi, memukul dada adalah tanda
sangat sedih, meratap, dan menyesal. Lihat juga Luk. 23:48.
✡ 18:14 Mat. 19:13-15; Mrk. 10:13-16
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15 Orang-orang membawa anak-anak mereka
yang masih kecil kepada Yesus supaya Dia
menjamah anak-anak itu dan memberkati
mereka. Tetapi ketika para murid-Nya melihat
hal itu mereka melarang orang-orang itu dengan
keras. 16 Tetapi Yesus memanggil anak-anak itu
dan berkata, “Biarkanlah anak-anak itu datang
kepada-Ku dan janganmelarangmereka. Karena
orang-orang yang seperti inilah yang menjadi
warga kerajaan Allah. 17 Yang Ku-katakan ini
benar: Kamu harus menerima kerajaan Allah
seperti seorang anak menerima sesuatu dari
orang tuanya. Kalau tidak begitu, kamu tidak
akanmasuk ke dalamnya.”

Orang kaya sangat sulit masuk ke dalam kera-
jaan Allah✡

18 Seorang pemimpin Yahudi bertanya kepada
Yesus, “Guru yang baik, apa yang harus saya
lakukan untukmendapatkan hidup yang selama-
lamanya?”

19 Tetapi Yesus bertanya kembali kepadanya,
“Kenapa kamu mengatakan Aku baik? Hanya
Allah saja yangbaik. Tidakadayang lain. 20Kamu
tentu sudah tahu perintah ini: ‘Jangan berz-
ina, jangan membunuh, jangan mencuri, jan-
gan memberi kesaksian palsu, hormatilah ibu-
bapakmu.’ ”✡

21 Lalu pemimpin Yahudi itu berkata, “Semua
perintah itu sudah saya taati sejak masa muda
saya sampai sekarang.”
✡ 18:17 Mat. 19:16-30; Mrk. 10:17-31 ✡ 18:20 Kel. 20:12-16; Ul.
5:16-20
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22 Ketika mendengar dia berkata begitu Yesus
berkata kepadanya, “Masih ada satu hal lagi yang
perlu kamu lakukan: Pulanglah dan juallah se-
mua milikmu. Lalu bagi-bagikanlah uangnya
kepada orang-orangmiskin. Dengan begitu kamu
akan memperoleh harta di surga. Kemudian
datanglah kepada-Ku dan ikutlah Aku.” 23Ketika
dia mendengar apa yang dikatakan Yesus itu, dia
menjadi sangat sedih, karena dia sangat kaya dan
tidakmaumenjual hartanya.

24 Ketika Yesus melihat bagaimana orang kaya
itu menanggapi perkataan-Nya Dia berkata, “Be-
tapa sulitnya orang kayamenjadi warga kerajaan
Allah! 25Lebih gampang seekoruntamasukmele-
wati lubang jarum‡ daripada seorang yang kaya
masuk ke dalam kerajaan Allah.”

26Mendengarhal itu, yanghadir di situ berkata,
“Wah! Kalau begitu, siapa yang bisa selamat dan
masuk surga?”

27Tetapi Yesus menjawab, “Apa yang tidak bisa
dilakukan manusia, Allah sanggup melakukan-
nya.”

28Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Bagaimana
dengan kami? Kami sudah meninggalkan semua
milik kami danmengikut Engkau.”

29 Jawab Yesus kepada mereka, “Apa yang Ku-
katakan ini sungguh benar: Setiap orang yang
meninggalkan rumahnya, istrinya, saudara-
saudarinya, orang tuanya, atau anak-anaknya
demi kerajaan Allah, 30 maka dalam hidupnya
yang sekarang juga, dia pasti akan menerima
‡ 18:25 lubang jarum Lihat catatan di Mat. 19:24.
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kembali hal-hal tersebut secara berlipat ganda.
Dan pada zaman yang akan datang, Allah
akan memberikan hidup yang selama-lamanya
kepadanya.”

Yesusmemberitahukan tentang kematian-Nya✡
31 Yesus mengumpulkan kedua belas murid-

Nya secara tersendiri dan berkata kepada
mereka, “Sekarang kita menuju Yerusalem. Di
sanalah akan terjadi segala sesuatu yang dahulu
ditulis oleh para nabi tentang Anak Manusia—
yaitu Aku. 32 Jadi sesuai dengan yang sudah
dinubuatkan, Aku akan diserahkan kepada
para pembesar yang bukan orang Yahudi. Dan
mereka akanmenghina,menyiksa, danmeludahi
Aku. 33 Sesudah mereka mencambuki Aku,
mereka akan membunuh Aku. Tetapi pada hari
yang ketiga sesudah Aku mati, Aku akan hidup
kembali.” 34Tetapi murid-murid-Nya sama sekali
tidakmengerti apa yang dikatakan Yesus itu. Arti
perkataan-Nya itu tersembunyi bagi mereka.

Yesusmembuat si buta bisamelihat✡
35KetikaYesus danparamurid-Nyahampir tiba

di kota Yeriko, ada seorang buta sedang duduk
mengemis di pinggir jalan. 36Karenadiamenden-
gar suara orang banyak melewati jalan itu, lalu
dia bertanya kepada orang-orang di situ, “Apa
yang sedang terjadi?”

37 Mereka memberitahu dia, “Yesus orang
Nazaret sedang lewat.”
✡ 18:30 Mat. 20:17-19; Mrk. 10:32-34 ✡ 18:34 Mat. 20:29-34;
Mrk. 10:46-52
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38 Karena itu dia berseru, “Yesus, Keturunan
Daud,§ kasihanilah saya!”

39 Tetapi orang-orang yang berjalan di depan
Yesus menyuruh dia diam. Tetapi dia semakin
keras berteriak, “Yesus, Keturunan Daud, kasi-
hanilah saya!”

40 Kemudian Yesus berhenti dan menyuruh
orangbuta itudituntunkepada-Nya. Ketikaorang
buta itu mendekat, Yesus bertanya, 41 “Apa yang
kamumau Aku perbuat bagimu?”
Kata orang itu, “Tuhan, tolonglah supaya saya

bisa melihat kembali.”
42Yesus berkata kepadanya, “Kalaubegitumeli-

hatlah! Karena kamu percaya kepada-Ku, maka
sekarang kamu bisa melihat.”

43 Saat itu juga orang itu bisa melihat lagi,
lalu mengikut Yesus sambil memuji-muji Allah.
Dan orang banyak yangmelihat kejadian itu juga
memuji-muji Allah.

19
Zakeus bertemu Yesus dan bertobat

1 Kemudian Yesus dan para murid-Nya mema-
suki kota Yeriko dan meneruskan perjalanan
§ 18:38 Keturunan Daud Secara harfiah, “Anak Daud.” Waktu
orang buta itu memanggil Yesus ‘Keturunan Daud’, artinya bukan
saja bahwa Yesus dari keluarga Daud. Karena sebelum Yesus
datang, nabi-nabi sudah bernubuat bahwa Raja Penyelamat akan
datang dari keturunan Raja Daud. Jadi semua orang Yahudi
menyebutkan Raja Penyelamat sebagai ‘KeturunanDaud’. Karena
nubuat nabi-nabi itu, mereka juga berpikir, “Dia juga akan
menyembuhkan orang sakit dan buta.” Jadi orang buta ini sudah
tahu bahwa Yesus bukan orang biasa. Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6;
42:6-7.
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mereka melalui kota itu. 2 Di kota itu ada seo-
rang kepala penagih pajak yang kaya, namanya
Zakeus. 3 Dia ingin melihat wajah Yesus, tetapi
tidak bisa karena terlalu banyak orang berkeru-
mun di sekeliling-Nya, lagi pula badannya pen-
dek. 4 Karena itu dia lari mendahului orang
banyak itu dan memanjat pohon ara, supaya dia
bisa melihat Yesus— yang akan melewati jalan di
bawah pohon itu. 5Ketika Yesus sampai di tempat
itu, Dia melihat ke atas dan berkata kepadanya,
“Zakeus, segeralah turun! Karena hari ini Allah
mau supaya Akumenginap di rumahmu.”

6 Dia segera turun dari pohon itu dan den-
gan sukacita dia menerima Yesus di rumah-
nya. 7 Ketika melihat kejadian itu, semua orang
bersungut-sungut lalu berkata, “Ih! Dia akan
menginap di rumah orang berdosa.”*

8 Tetapi berdirilah Zakeus dan berkata kepada
Yesus, “Ya Tuhan, separuh dari harta saya, akan
saya berikan kepada orang-orang miskin. Siapa
saja yang saya tipu pajaknya, akan saya kemba-
likan kepadanya empat kali lipat.”

9 Lalu waktu orang banyak itu masih menden-
gar, Yesus berkata kepadanya, “Hari ini Allah
sedang bekerja untuk menyelamatkan kamu dan
keluargamu. Hari ini sudah nyata bahwa kamu
juga keturunan Abraham! 10 Karena memang,
Anak Manusia— yaitu Aku, diutus oleh Allah un-
tuk mencari dan menyelamatkan orang-orang
yang tersesat.”

* 19:7 orang berdosa Lihat catatan di Luk. 3:12.
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Perumpamaan tentang budak yang setia dan
yang kurang setia✡

11Di Yeriko, rombonganYesus sudahdekat den-
gan kota tujuan mereka, karena Yerusalem dekat
dengan Yeriko. Tetapi banyak orang menyangka
bahwa waktu Yesus tiba di Yerusalem, Dia akan
segera mendirikan kerajaan Allah dan negeri Is-
rael akan bebas dari penjajahan Roma. Oleh
karena itu, Dia menceritakan perumpamaan ini:
12 “Adalah seorang bangsawan pergi jauh ke
ibukota kerajaan untuk diangkat sebagai raja
di wilayahnya. Sesudah itu dia akan kem-
bali memerintah di sana. 13 Sebelum dia be-
rangkat, dia memanggil sepuluh orang budaknya
dan memberikan satu uang logam emas besar†
kepada mereka masing-masing. Katanya kepada
mereka, ‘Sementara aku pergi, pakailah uang itu
sebagai modal kalian untuk berdagang.’ 14Tetapi
penduduk negeri itu benci kepada bangsawan
itu. Sesudah dia berangkat mereka mengirim
beberapa orang utusan kepada raja agung yang
berencana mengangkat dia sebagai raja wilayah
itu untukmenyampaikan, ‘Kami tidakmau orang
ini menjadi raja atas kami.’

15 “Biarpun begitu, bangsawan itu tetap di-
angkat menjadi raja. Ketika dia kembali ke
wilayah itu, dia menyuruh orang memanggil
budak-budaknya yang menerima uang itu, su-
paya dia mendengar laporan mereka masing-
masing tentang berapa keuntungan yangmereka
✡ 19:10 Mat. 25:14-30 † 19:13 uang logam emas besar
Secaraharfiah, “mina.” SatuminauangYunani samadenganupah
seorang pekerja selama seratus hari.
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dapat dari usaha dagang mereka. 16 Budak yang
pertama datang dan berkata, ‘Ya raja, saya mem-
ulai usaha dengan satu uang logam emas yang
Tuanberikan itu. Saya sudahmenghasilkan sepu-
luh uang logam emas lagi.’ 17 Raja itu berkata
kepadanya, ‘Bagus! Kamu adalah budak yang
baik! Karena dalam tanggung jawab yang kecil
kamubisa dipercaya,maka kamu akanmemerin-
tah atas sepuluh kota.’

18 “Kemudian budak yang kedua datang dan
berkata, ‘Ya Raja, saya memulai usaha dengan
satu uang logam emas yang Tuan berikan itu.
Saya sudah menghasilkan lima uang logam emas
lagi.’ 19 Raja itu berkata juga kepadanya, ‘Kamu
akanmemerintah atas lima kota.’

20 “Lalu budak yang lain datang dan berkata,
‘Ya Raja, inilah satu uang logam emas yang Tuan
berikan itu. Sayamenyimpannyadalamsepotong
kain. 21 Saya takut kepada Tuan Raja, karena
Tuan adalah orang yang kejam yang mengam-
bil banyak dari usaha orang lain. Contohnya,
Tuan menuai di tempat yang Tuan tidak pernah
menanam, dan mengambil hasil di tempat yang
Tuan tidak pernahmenabur.’

22 “Raja itu berkata kepadanya, ‘Hei budak yang
tidak berguna! Saya akanmengadili kamu sesuai
dengan apa yang kamu sendiri katakan. Kamu
sudah tahu bahwa saya adalah orang yang “ke-
jam” yang mengambil banyak dari usaha orang
lain. 23Kalau begitu seharusnya kamumenabung
uang saya itu di bank, supaya waktu saya kem-
bali, saya mendapat uang itu ditambah dengan
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bunganya.’ 24Lalu raja itu berkata kepada orang-
orang yang berdiri di dekatnya, ‘Ambil uang itu
dari dia danberikan kepadabudakku yangmeng-
hasilkan sepuluh uang logam emas itu.’

25 “Tetapi orang-orang itu berkata kepada raja
itu, ‘Wah, Tuan Raja, jangan begitu! Orang itu
sudahmempunyai sepuluh uang logam emas!’

26 “Jawab raja itu, ‘Saya sungguh-sungguh
berkata kepada kalian: Setiap orang yang
setia mengusahakan apa yang diberikan
Allah kepadanya akan diberi lagi kepadanya.
Tetapi kepada setiap orang yang tidak setia
mengusahakan apa yang diberikan kepadanya,
apa yang masih ada padanya akan diambil.
27 Tetapi sekarang tentang orang-orang yang
benci kepadaku dan yang tidak menginginkan
saya menjadi raja: Bawalah mereka semua ke
sini dan bunuhmereka di hadapan saya!’ ”

Yesus disambut di Yerusalem seperti seorang
raja✡

28 Sesudah menyampaikan perumpamaan itu,
Yesus berjalan di depanmereka danmeneruskan
perjalanan menuju Yerusalem. 29 Ketika mereka
sudah mendekati desa Betfage dan Betania—
di bukit yang bernama Bukit Zaitun, Dia
menyuruh dua orangmurid-Nya dengan berkata,
30 “Pergilah ke desa yang di depan itu. Begitu
kalian masuk, kalian akan menemukan seekor
keledai muda yang belum pernah ditunggangi
orang dan yang sedang terikat dekat rumah
seseorang. Lepaskanlah ikatannya dan bawalah
✡ 19:27 Mat. 21:1-11; Mrk. 11:1-11; Yoh. 12:12-19
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ke sini. 31 Kalau seseorang bertanya, ‘Kenapa
kalian melepaskan ikatannya?’ jawablah dia,
‘Tuhanmembutuhkannya.’ ”

32 Lalu kedua utusan itu pun pergi dan
menemukan tepat seperti apa yang dikatakan-
Nya kepada mereka. 33 Ketika mereka sedang
melepaskan ikatan keledai itu, beberapa orang
anggotakeluargayangpunyakeledai itubertanya
kepada mereka, “Kenapa kalian melepaskan
keledai itu?”

34 Jawab mereka, “Tuhan membutuhkannya.”
35 Mereka menuntun keledai itu dan
membawanya kepada Yesus, lalu mereka berdua
mengalasi punggung keledai itu dengan jubah-
jubah mereka— kemudian membantu Yesus
naik ke atas punggungnya. 36 Dan orang banyak
yang melihat Dia menunggangi keledai itu dan
berangkat ke Yerusalem terus menggelar jubah-
jubah mereka di sepanjang jalan yang dilewati
oleh Yesus.

37 Ketika Yesus hampir tiba di Yerusalem— di
jalan menurun pada Bukit Zaitun, para murid-
Nyadan semuaorangbanyak yangmengikut-Nya
bersukacita memuji Allah dengan suara keras.
Mereka memuji Allah karena semua keajaiban
yang dilakukan Yesus yang sudah mereka lihat.
38Mereka berseru-seru,
“Biarlah TUHAN memberkati raja Israel yang

baru ini!
Raja kita ini yang datangmewakili TUHAN!✡

Sekarang kita akan berdamai dengan TUHAN di
surga!

✡ 19:38 Mzm. 118:25-26
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Kemuliaan bagi TUHANdi tingkat surga yang
tertinggi!”

39BeberapaorangFarisi di antaraorangbanyak
itu berkata kepada Yesus, “Guru, suruhlah para
pengikutmu itu diam!”

40 Tetapi jawab-Nya, “Aku sungguh-sungguh
berkatakepadakalian: Kalaumerekadiam,maka
batu-batu yang ada di sepanjang jalan ini akan
bersorak dengan kata-kata yang sama.”

Yesusmeratapi kehancuran Yerusalem
41 Ketika Yesus semakin dekat dengan

Yerusalem, Dia memandang kota itu lalu
meratapinya, 42 “Kasihan sekali, hai kalian
penduduk Yerusalem! Alangkah baiknya kalau
hari ini kalian tahu caranya berdamai dengan
Allah, tetapi tidak mungkin kalian mengerti
sekarang! 43 Karena akan datang masanya
ketika para musuh kalian mengepung kota ini,
menimbun tanah untuk memasuki temboknya,
dan akan terus menyerang kalian dari segala
arah. 44 Mereka akan membunuh seluruh
penduduk kota kalian ini dan menghancurkan
semua tembokmu sampai rata dengan tanah,
sampai tidak akan ada batu yang tinggal
tersusun. Hal itu akan terjadi karena kalian
tidak menyadari artinya hari-hari yang sedang
terjadi sekarang ini— yaitu waktu Aku sebagai
wakil Allahmengunjungi kalian.”

Yesus di teras RumahAllah✡
45 Lalu Yesus masuk ke teras Rumah Allah dan

mengusir para pedagang yang sedang berjualan
✡ 19:44 Mat. 21:12-17; Mrk. 11:15-19; Yoh. 2:13-22
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di sana. 46 Kata-Nya kepada mereka, “Di dalam
Kitab Suci Allah berkata,
‘Rumah-Ku akan dikhususkan sebagai tempat

berdoa.’✡
Tetapi kalian sudah mengubahnya menjadi ‘tem-
pat persembunyian bagi para pencuri!’ ”✡

47 Sesudah itu setiap hari Yesus mengajar di
teras Rumah Allah. Sedangkan para imam
kepala, ahli-ahli Taurat, dan para pemimpin
orangYahudi berusahamencari carauntukmem-
bunuh Dia. 48 Tetapi mereka tidak menemukan
cara apa yang bisa mereka lakukan, karena
di sekeliling-Nya selalu banyak orang sangat
tertarik untuk mendengarkan setiap kata dari
ajaran-Nya.

20
Yesus ditanya tentang hak-Nya untuk men-

gubahkan kebiasaan orang Yahudi✡
1 Ketika Yesus sedang menyampaikan ajaran-

Nya dan memberitakan Kabar Baik tentang
kerajaan Allah kepada orang banyak di teras
Rumah Allah, datanglah kepada-Nya para imam
kepala, ahli-ahli Taurat, dan para pemimpin
orang Yahudi. 2 Mereka bertanya kepada-
Nya, “Coba katakan kepada kami: Siapa yang
memberikan hak kepadamu untuk mengajar
dan mengubah kebiasaan-kebiasaan kami? Atas
nama siapa kamumelakukan semua hal itu?”

3 Jawab-Nya kepada mereka, “Aku juga
mau menanyakan sesuatu kepada kalian.
✡ 19:46 Yes. 56:7 ✡ 19:46 Yer. 7:11 ✡ 20: Mat. 21:23-27;Mrk.
11:27-33
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Coba kalian jawab pertanyaan-Ku ini: 4 Siapa
yang memberikan hak kepada Yohanes
Pembaptis untuk membaptis? Apakah Allah
yang memberikannya,* atau dia bekerja atas
kemauannya sendiri?”†

5 Lalu mereka membicarakan hal itu di antara
mereka sendiri, “Kalau kitamengatakan, ‘Dari Al-
lah,’makadiaakanberkata, ‘Kalaubegitu, kenapa
kalian tidak percaya kepada Yohanes?’ 6 Tetapi
kalau kita berkata, ‘Dia bekerja atas kemauannya
sendiri,’ maka semua orang ini akan melempari
kita dengan batu! Karena mereka yakin Yohanes
adalah seorang nabi.” 7 Jadi akhirnya mereka
menjawab, “Kami tidak tahu.”

8 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Kalau
begitu Aku juga tidak akan mengatakan kepada
kalian Siapa yang memberikan hak kepada-Ku
untukmelakukan hal-hal itu.”

Perumpamaan yang menunjukkan bahwa
orangYahudi selalumenolakutusan-utusanAllah✡

9 Yesus menceritakan perumpamaan ini
kepada orang banyak. Kata-Nya, “Pada suatu
hari seorang pemilik tanah menyuruh hamba-
hambanya menanam pohon anggur di dalam
kebun anggurnya yang besar. Kemudian dia
menyewakan kebunnya itu kepada beberapa
orang petani, lalu dia bersama para hambanya
pergi ke negeri lain untuk waktu yang cukup
lama. 10 Ketika musim panen anggur sudah

* 20:4 Allah Di sini dan ayat 5, secara harfiah, “dari surga.”
† 20:4 atas kemauannya sendiri Di sini dan ayat 6, secara harfiah,
“dari manusia.” ✡ 20:8 Mat. 21:33-46; Mrk. 12:1-12
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tiba, pemilik kebun itu menyuruh salah satu
hambanya pergi menagih hasil kepada para
petani itu, supaya mereka memberikan hasil
kebun yang menjadi bagian pemilik itu. Tetapi
setibanya di sana, para petani itu memukuli si
hamba itu, mengusirnya, lalu dia pulang dengan
tangan kosong. 11 Kemudian pemilik kebun itu
menyuruh hambanya yang lain. Tetapi sekali
lagi mereka mencaci maki dan memukulinya,
mengusirnya, lalu dia pulang dengan tangan
kosong. 12 Lagi-lagi pemilik kebun itu menyuruh
hambanya yang ketiga. Tetapi mereka memukuli
dia lagi— bahkan sampai melukainya. Lalu
merekamenyeretnya keluar dari kebun itu.

13 “Akhirnya pemilik kebun itu berpikir,
‘Sekarang, apa yang akan aku lakukan? Aku akan
mengutus anakku satu-satunya— yang sangat
kukasihi. Mungkin mereka akan menyegani dan
menghormati anakku sendiri.’ 14 Tetapi ketika
para petani itu melihat anak pemilik kebun itu
datang, mereka berkata satu sama lain, ‘Lihat!
Yang datang ini adalah anaknya sendiri! Dia
yang akan menjadi ahli waris kebun ini kalau
bapaknya sudah meninggal. Mari kita bunuh
dia, supaya kebun ini menjadi milik kita!’ 15 Lalu
mereka menyeret anaknya itu keluar dari kebun
itu danmembunuhnya.
“Jadi coba pikir: Kalau sudah begitu, apa

lagi yang akan diperbuat oleh pemilik kebun itu
kepada mereka? 16 Tentu dia sendiri yang akan
datang dan membunuh para petani itu. Lalu dia
akan menyewakan kebunnya itu kepada petani-
petani yang lain.”
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Lalu orang-orang yang sedang mendengarkan
Yesus itu berkata, “Wah! Jangan sampai hal itu
terjadi!” 17Tetapi Yesusmemandangimereka dan
berkata, “Kalau begitu, coba kalian artikan ayat
dari Kitab Suci ini,
‘Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-

tukang bangunan
sudah dijadikan Allah sebagai batu fondasi
yang terutama.’✡

18 Dan Aku berkata kepada kalian: Setiap orang
yang tersandung pada batu itu akan hancur. Dan
setiap orang yang tertimpa batu itu akan hancur
lebur.”

19 Lalu para ahli Taurat dan para imam kepala
yang sedang mendengarkan Yesus menyadari
bahwa melalui perumpamaan itu Yesus sudah
berkata, “Kalian pemimpin Yahudi seperti para
petani yang jahat itu!” Oleh karena itu, mereka
ingin menangkap Yesus pada saat itu juga. Tetapi
mereka takut kepadaorangbanyak, karenaorang
banyak yang mengagumi Yesus itu bisa marah
dan langsung bertindak terhadapmereka.

Para pemimpin Yahudi berusaha membujuk
Yesus supayamelawan pemerintahan Roma✡

20 Karena itu para pemimpin Yahudi men-
gawasi Yesus dengan baik, karenamereka beren-
cana memikat Dia untuk berkata sesuatu yang
melawan pemerintahan Roma. Jadimerekamen-
girim beberapa orang mata-mata yang menya-
mar sebagai orang baik untuk mengajukan be-
berapa pertanyaan kepada-Nya. Kalau jawa-
✡ 20:17 Mzm. 118:22; 1Ptr. 2:4, 7 ✡ 20:19 Mat. 22:15-22; Mrk.
12:13-17
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banYesusmelawanpemerintahanRoma,mereka
berencana langsung menangkap dan menyer-
ahkan Dia ke dalam kuasa gubernur yang ditu-
gaskan oleh pemerintah Roma. 21Mata-mata itu
berkata kepada-Nya, “Guru, kami tahu bahwa
semua ajaran dan perkataan Bapak selalu be-
nar. Bapak tidak takut pendapat siapa pun tetapi
selalu mengajar dengan jujur tentang apa yang
Allah kehendaki untuk kita lakukan. 22 Jadi, per-
tanyaan kami: MenurutHukumTaurat, bolehkah
kita membayar pajak kepada pemerintah Roma
atau tidak?”

23Tetapi Yesusmenyadari bahwamerekamem-
punyai rencana jahat. Lalu Dia berkata kepada
mereka, 24 “Coba tunjukkan satu keping uang
perak yang biasa dipakai untuk membayar pa-
jak.” Waktu mereka menunjukkannya kepada-
Nya, Dia bertanya, “Ukiran muka siapa yang ada
di sini? Dan nama siapa yang tertulis di sini?”
Jawabmereka, “Raja Roma.”
25 Lalu kata-Nya kepada mereka, “Kalau be-

gitu, apa yang perlu kamu berikan kepada raja,
berikanlah! Dan apa yang perlu kamu berikan
kepada Allah, berikanlah!”

26 Jadi mata-mata itu tidak berhasil menjebak-
Nya melalui kata-kata-Nya di hadapan orang
banyak itu. Semuamereka begitu terheran-heran
mendengar jawaban-Nya itu sehingga mereka
menjadi diam saja.

Orang-orang dari kelompok Saduki bertanya
tentang kehidupan kembali sesudah kematian✡

✡ 20:26 Mat. 22:23-33; Mrk. 12:18-27
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27 Beberapa anggota kelompok Saduki‡ juga
mendatangi Yesus. (Kelompok Saduki percaya
bahwa setiap orang yang sudah mati tidak akan
hidup kembali.) Lalu mereka bertanya kepada-
Nya, 28 “Guru, Musa menuliskan peraturan ini
untuk kita, ‘Kalau seorang suami mati dan belum
mempunyai anak, maka saudaranya hendaklah
kawin dengan jandanya itu untuk meneruskan
keturunanbagi saudaranya yangmeninggal itu.’✡
29 Adalah tujuh orang bersaudara. Laki-laki
yang pertama menikah dengan seorang perem-
puan, lalu dia meninggal dan tidak mempunyai
anak. 30 Kemudian saudara yang kedua men-
gawini janda abangnya itu, dan dia mati juga.
31 Lalu saudara yang ketiga mengawini dengan
janda abangnya itu, dan hal yang sama terjadi
juga kepadanya. Begitu terus terjadi sampai
kepada saudara yang ketujuh. Semua mereka
mati dan tidak mempunyai anak dari janda itu.
32Akhirnya janda itu juga mati. 33 Jadi, kalau me-
mang benar orang-orang yang sudah mati akan
dihidupkan kembali, lalu janda itu akan disebut
istri siapa? Karena ketujuh bersaudara itu sudah
pernahmenikahi perempuan itu.”

34 Kata Yesus kepada mereka, “Orang-orang di
zaman ini memang menikahi dan dinikahi. 35Di
dalam zaman yang akan datang tidaklah seperti

‡ 20:27 kelompok Saduki Kebanyakan anggota kelompok Saduki
adalah pemimpin agama Yahudi, dan kebanyakan sebagai imam.
Mereka hanya percaya kepada kelima buku pertama dalam Per-
janjian Lama yang ditulis olehMusa: Kejadian, Keluaran, Imamat,
Bilangan, dan Ulangan. Lihat Kis. 23:8. ✡ 20:28 Ul. 25:5
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itu. Karena orang-orang yang dianggap layak
untuk memperoleh hidup yang selama-lamanya
tidak akanmenikah dan dinikahi. 36Mereka juga
tidak bisa mati lagi, karena mereka akan hidup
selamanya seperti paramalaikat. Mereka juga di-
anggap anak-anak Allah, karena Dia yang sudah
membangkitkanmereka.

37 “Tetapi tentang kebangkitan manusia sesu-
dah kematian, itu sudah dinyatakan dalam cerita
tentang semak-semak yang menyala. Karena
TUHAN berkata kepada Musa, ‘Aku adalah Al-
lah Abraham, dan Allah Isak, dan Allah Yakub.’✡
38 Allah menyebutkan ketiga nenek moyang kita
itu sebagai orang yang masih tetap hidup dan
menyembah-Nya. Walaupun orang mati tidak
lagi di dunia, di hadapan Allah mereka masih
tetaphidup. Karenadihadapan-Nyasemuaorang
tetap hidup.”

39 Lalu beberapa ahli Taurat berkata, “Guru,
jawabanmu tepat sekali!” 40 Dan sesudah itu,
tidak ada lagi orang yang berani menguji Dia
dengan pertanyaan seperti itu.

Yesus menunjukkan bahwa Dia bukan hanya
keturunan Daud✡

41Yesusberkatakepadamereka, “Kenapaselalu
diajarkan bahwa Kristus akan datang sebagai ke-
turunan Daud? 42Karena Daud sendiri berkata di
dalam kitabMazmur,
‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan Penguasa

hidupku,
✡ 20:37 Kel. 3:6 ✡ 20:40 Mat. 22:41-46; Mrk. 12:35-37
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“Duduklah di sebelah kanan-Ku dan memerin-
tahlah sebagai Raja,

43danAkuakanmengalahkan semuamusuh-
Mu danmenjadikanmereka budak-budak-
Mu.” ’✡

44 Jadi Daud sendiri sangat menghormati Kristus
denganmenyebut Dia ‘Tuhan saya’. Kalau begitu,
kenapa selalu diajarkan bahwa Raja Penyelamat
hanya berasal dari keturunan Daud?”

Yesus mengajarkan untuk janganlah mencon-
toh para ahli Taurat✡

45 Sementara orang banyak masih menden-
garkan Yesus, Dia berkata kepada para murid-
Nya, 46 “Hati-hatilah! Janganlah kalian mencon-
toh para ahli Taurat. Mereka senang berjalan-
jalan dan pamer diri di tempat umum dengan
memakai baju bagus. Dan waktu berjalan di
pasar, mereka senang waktu orang-orang mem-
beri salam kepada mereka dengan penuh hor-
mat. Dan juga di rumah-rumah pertemuan atau
di pesta-pesta makan, mereka suka duduk di
kursi-kursi yang paling depan. 47 Tetapi mereka
juga biasa menipu janda-janda dengan memakai
alasan seperti ini, ‘Saya akanmembantumumen-
gurus harta suamimu yang sudah mati.’ Tetapi
sebenarnya mereka hanya pura-pura membantu
karena mau mencuri banyak dari harta itu. Dan
untuk menutupi kejahatan mereka itu, mereka
berdoa panjang-panjang di rumahpertemuan su-
paya orang berpikir bahwa mereka orang baik.
Akibatdari perbuatan seperti itu, Allahpasti akan
✡ 20:43 Mzm. 110:1 ✡ 20:44 Mat. 23:1-36; Mrk. 12:38-40; Luk.
11:37-54
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memberi hukuman yang sangat berat kepada
mereka.”

21
Seorang jandamiskin yangmemberikan semua

uangnya kepada Allah✡
1 Ketika Yesus berada di teras Rumah Allah,

Dia memperhatikan orang-orang kaya yang
memasukkan uang persembahan ke dalam
kotak persembahan. 2 Dia juga memperhatikan
seorang janda miskin memasukkan dua keping
uang logam yang nilainya paling rendah. 3 Lalu
Yesus berkata, “Aku berkata sungguh-sungguh
kepada kalian: Persembahan janda miskin ini
nilainya lebih besar dari persembahan semua
orang yang lain ini! 4 Karena semua orang
ini memberi sebagian kecil dari harta mereka
yang berlebihan, sedangkan janda yang sangat
miskin ini memberi semua miliknya. Tidak ada
lagi sesuatu padanya yang bisa dipakai untuk
membeli makanan.”

Yesusmengajar tentang akhir zaman✡
5Pada waktu itu ada beberapa orang berbicara

tentang kompleks Rumah Allah. Mereka kagum
melihat batu-batu bangunan yang besar dan
bagus, dan barang-barang persembahan yang
menghiasi bangunan itu. 6 Lalu Yesus berkata
kepadamereka, “Waktunya akan datang di mana
semua yang kalian lihat ini akan dirobohkan—
sampai tidak ada satu batu pun yang masih ter-
susun di atas batu yang lain.”
✡ 21: Mrk. 12:41-44 ✡ 21:4 Mat. 24:1-14; Mrk. 13:1-13
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7Lalumereka bertanya kepada-Nya, “Guru, ka-
pan hal-hal itu akan terjadi? Dan apa tandanya
kalau hal-hal itu akan segera terjadi?”

8 Lalu Yesus menjawab, “Hati-hatilah, jangan
sampai kalian ikut tertipu! Karena banyak orang
akan muncul dan berkata, ‘Akulah Kristus, dan
akhir zaman akan segera terjadi!’ Janganlah
kalianmenjadi pengikutmereka. 9Dan janganlah
kalian takut kalau kalian mendengar berbagai
beritapeperangandankerusuhan. Karenasemua
itu harus terjadi terlebih dahulu, tetapi bukan hal
itu saja yang menunjukkan bahwa sudah masuk
zaman akhir dunia.”

10 Lalu Yesus berbicara lagi, “Akan terjadi
perang antar suku dan antar negara. 11Dan nanti
di mana-mana akan terjadi juga gempa bumi dan
bahaya kelaparan. Bencana-bencana yang hebat
dan tanda-tanda yang dahsyat akan terjadi di lan-
git.

12 “Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, orang-
orang akan menangkap dan menganiaya kalian.
Dan ada dari antara kalian yang akan diadili di
rumah-rumah pertemuan orang Yahudi, dan ada
yang akan dipenjarakan. Dan oleh karena kalian
percaya kepada-Ku, ada dari antara kalian yang
akan diseret dan diperhadapkan kepada raja-
raja dan para penguasa. 13Kejadian-kejadian itu
merupakan kesempatan yang diberikan TUHAN
bagimu supaya kamu bersaksi tentang Aku
kepadamereka. 14Olehkarena itu, sebelumkamu
diadili di dalam ruang pengadilan, janganlah
kamu kuatir dengan berkata, ‘Apa yang harus
saya katakanuntukmembela diri?’ 15KarenaAku
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sendiri yang akan memampukan kamu untuk
berbicara dengan kata-kata yang bijak, sehingga
para orang-orang yang memusuhi kalian tidak
bisa menentang dan membantah apa yang
kamu katakan. 16 Bahkan orang tua, saudara-
saudari, keluarga dan sahabat-sahabatmu akan
mengkhianati kamu. Dan dari antara kalian akan
ada banyak yang mereka bunuh. 17Dan ke mana
saja kalian pergi, akan ada orang-orang yang
membenci kalian karena kalian percaya kepada-
Ku. 18Biarpunmerekabisamembunuh tubuhmu,
tetapi sebenarnyamereka tidak bisa berbuat apa-
apa kepada kalian. Bahkan sehelai rambutmu
pun tidak akan ada yang hilang! 19Dengan tetap
bertahan dalam kesusahan itu, maka kalian akan
memperoleh hidup yang selama-lamanya.”

Kota Yerusalem akan hancur✡
20 “Waktu kalian melihat Yerusalem dikepung

oleh para tentara, ketahuilah bahwa sudah tiba
waktunya untuk kota itu dihancurkan. 21 Pada
waktu itu, kalian yang masih di provinsi Yudea
harus melarikan diri ke pegunungan. Dan kalian
yang ada di dalam kota Yerusalem harus segera
keluar dari kota itu. Dan kalian yang ada di
luar kota, janganlah masuk kembali. 22 Karena
itulah waktunya Allah akanmembalas kejahatan
bangsa ini, supaya semua yang ditulis oleh para
nabi tentang hukuman itu dipenuhi. 23 Pada
waktu bencana itu terjadi, kasihan sekali ibu-ibu

✡ 21:19 Mat. 24:15-21; Mrk. 13:14-19
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hamil dan yang menyusui! Mereka akan san-
gat menderita karena sulit melarikan diri. Ke-
susahan besar akan menimpa seluruh penduduk
negeri ini, karena TUHAN akan menunjukkan
kemarahan-Nya terhadap bangsa ini. 24 Banyak
yang akan dibunuh dengan pedang, dan banyak
juga yang dibawa sebagai tawanan ke segala
negeri orang bukan Yahudi. Lalu bangsa-bangsa
itu akan menguasai Yerusalem sampai waktu
yang sudah ditentukan oleh TUHAN bagi mereka
berakhir.”

Yesus mengajar tentang kedatangan-Nya kem-
bali dari surga✡

25 “Akan ada berbagai keajaiban pada mata-
hari, bulan, dan bintang-bintang. Dan seluruh
bangsadi dunia ini akan takutdanbingungmeng-
hadapi gelora ombak laut yang akan berbunyi
besar seperti guntur. 26Orang-orang akan sangat
ketakutan karena kuatir terhadap semua yang
terjadi di atas bumi ini, karena para penguasa ro-
hani yang mengatur benda-benda di langit akan
menjadi kacau-balau. 27 Kemudian manusia di
dunia akan melihat Aku— Anak Manusia, datang
dalam awan dengan penuh kuasa dan dengan
sinar kemuliaan yang sangat bercahaya. 28 Dan
pada waktu hal-hal itu mulai terjadi, bangkitlah
dan kuatkanlah hati kalian, karena Allah segera
akanmenyelamatkan kalian!”

29 Kemudian Yesus menceritakan perumpa-
maan ini: “Perhatikanlah pohon ara dan pohon
apasaja. 30Ketikakalianmelihatpohon-pohon itu
✡ 21:24 Mat. 24:29-35; Mrk. 13:24-31
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sudahmulai bertunas, kalian sendirimengetahui
bahwa musim panas sudah dekat. 31 Demikian
juga, kalau kamumelihat tanda-tanda itu terjadi,
ketahuilah bahwa waktunya Allah mendirikan
kerajaan-Nya di dunia ini sudah dekat.

32 “Apa yang Aku katakan ini benar: Semua
tanda itu akan terjadi sementara orang-orang
zaman ini masih hidup. 33 Hal-hal ini pasti
akan terjadi semua. Langit dan bumi akan hi-
lang, tetapi ajaran-Ku tetap akan berlaku untuk
selama-lamanya.”

Bersiap-siaplah selalu
34 “Berjaga-jagalah! Jangan sampai kamu

terlalu asyik dengan pesta pora dan mabuk-
mabukan, dan jangan sampai kamu terus kuatir
tentang kebutuhan hidup sehari-hari, supaya
pada saat hari terakhir kamu tidak sampai
terperangkap! 35 Karena hari terakhir itu
akan datang tiba-tiba menimpa semua orang
di bumi ini. 36 Jadi tetaplah berjaga-jagalah!
Dan berdoalah selalu supaya kamu mampu
bertahan dan bisa lolos dari semua hal tersebut
yang akan terjadi, supaya kamu bisa menyambut
kedatangan-Ku dengan bersukacita dan tanpa
malu.”

37 Setiap hari pada minggu itu Yesus menyam-
paikan ajaran-Nya di teras Rumah Allah, dan
malam harinya Dia pergi bermalam di Bukit Za-
itun. 38Lalu pagi-pagi sekali semua orang banyak
sudah bangun dan datang di teras Rumah Allah
untukmendengarkan ajaran-Nya.
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22
Para pemimpin Yahudi berencana membunuh

Yesus✡
1Ketika PerayaanPaskah* sudahdekat, 2secara

diam-diampara imamkepaladanahli-ahli Taurat
mencari jalan untuk bisamembunuhYesus tanpa
diketahuiolehorangbanyak. Tetapimereka takut
kepada orang banyak, karena orang banyak yang
senang kepada Yesus bisa langsung bertindak ter-
hadapmereka.

Yudasmenjual Yesus
3 Lalu iblis menguasai hati Yudas yang dari

kampung Kariot— yaitu salah satu dari kedua
belas murid Yesus. 4 Karena itu dia mene-
mui imam-imam kepala dan para kepala pen-
gawalRumahAllahuntukmembicarakan tentang
bagaimana caranya menyerahkan Yesus kepada
mereka. 5 Mereka senang sekali mendengarkan
hal itu, lalu mereka sepakat untuk memberikan
sejumlah uang kepadanya. 6 Yudas pun setuju
dan mencari kesempatan yang baik untuk meny-
erahkan Yesus kepada mereka— tanpa diketahui
oleh orang banyak.

Persiapan Paskah✡
✡ 22: Mat. 26:1-5, 14-16; Mrk. 14:1-2, 10-11; Yoh. 11:45-53
* 22:1 Perayaan Paskah Secara harfiah, “Paskah dan Perayaan
Roti Tanpa Ragi,” di mana kata-kata itu menerjemahkan satu kata
saja dalam bahasa Yunani. Perayaan Roti Tanpa Ragi dimulai
pada Hari Raya Paskah dan berlangsung selama delapan hari— di
mana ada dua kali Hari Sabat. Kedua perayaan dirayakan secara
bersama. Lihat Kel. 12 dan catatan di Luk. 22:16. ✡ 22:6 Mat.
26:17-25; Mrk. 14:12-21; Yoh. 13:21-30
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7 Lalu tibalah hari pertama dalam Perayaan
Paskah—† yaitu hari di mana semua domba
Paskah dipotong. 8Maka Yesus menyuruh Petrus
dan Yohanes serta berkata, “Pergilah dan siap-
kanlah makanan untuk perjamuan Paskah bagi
kita.”

9Danmereka pun bertanya, “Dimanakah Bapa
mau kamimenyiapkannya?”

10 Jawab Yesus, “Begitu kalian memasuki
Yerusalem, kalian akan bertemu dengan seorang
budak laki-laki yang membawa kendi berisi air.
Ikutilah dia sampai ke rumah yang dia masuki.
11 Lalu katakanlah kepada pemilik rumah itu,
‘Bapak, Guru kami menanyakan kepada Bapak:
Dimanakah tempatnyaAkudanmurid-murid-Ku
makan makanan Paskah?’ 12 Lalu orang itu akan
menunjukkan satu ruangan besar di lantai atas
yang sudah lengkap dengan meja dan perabot
lain. Di situlah kalian siapkan makanan untuk
perjamuan Paskah bagi kita.”

13MakaPetrusdanYohanespergi keYerusalem,
dan mereka mendapati tepat seperti yang sudah
dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka
menyiapkanmakanan Paskah di situ.

Yesusmemberikanmakanan untukmengenang
tubuh dan darah-Nya✡

14Ketika tiba waktunya, Yesus dan para murid-
Nya— yang juga disebut para rasul-Nya, duduk
bersama untuk merayakan perjamuan Paskah.
† 22:7 Paskah Secara harfiah, “Perayaan Roti Tanpa Ragi.” Lihat
catatan di Luk. 22:1. ✡ 22:13 Mat. 26:21-30; Mrk. 14:18-26; Yoh.
13:21-26; 1Kor. 11:23-25
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15 Kata-Nya kepada mereka, “Aku sudah rindu
sekali kita bisa sama-sama merayakan perja-
muan Paskah ini sebelum tiba waktunya Aku
hadapi penderitaan-Ku. 16 Oleh karena itu, Aku
sungguh-sungguh berkata kepada kalian bahwa
Aku tidak akan makan perjamuan Paskah lagi
sampai arti dari perayaan ini menjadi nyata di
dalam kerajaan Allah.”‡

17LaluDiamengambil cawanberisi anggur dan
mengucap syukur kepada Allah atasnya. Kemu-
dianDia berkata, “Ambillah dan bagikanlah ini di
antara kalian. 18 Karena Aku sungguh-sungguh
berkata kepada kalian bahwa sesudah ini, Aku
tidak akan minum air anggur lagi sampai Allah
‡ 22:16 Paskah …menjadi nyata di dalam kerajaan Allah Paskah
dalam bahasa Yahudi berarti “lewat.” Pada perayaan Paskah
orang Yahudi mengingat waktu malaikat penghukum melewati
rumah-rumah suku Israel dan masuk ke dalam setiap rumah
orangMesir untukmembunuh setiap anakpertamamereka. Sesu-
dah melihat keajaiban terakhir yang mengerikan itu, maka raja
Mesir menyuruh orang Israel keluar dari Mesir. (Kel. 2:1-51)
PadamalamPerayaan Paskah yang pertamadiMesir, orang-orang
Israel sudah membuat tanda dengan mengolesi darah domba
pada pintu rumahmerekamasing-masing. Yesus bagaikandomba
Paskah untuk kita. Sebagaimana malaikat penghukum melewati
rumah-rumah orang Israel di Mesir, begitu juga kita diselamatkan
dari hukum Allah akibat dosa-dosa kita karena darah Yesus.
Waktu orang Israel makan domba Paskah, menurut peraturan
Musa tulang domba itu tidak boleh dipatahkan. Para penulis Injil
menuliskan bahwa tulang Yesus juga tidak dipatahkan ketika Dia
masih di kayu salib. Jadi sekarang Hari Raya Paskah menggam-
barkan keselamatan kita lewat pengurbanan Kristus dan ke-
baikan hati Allah. Dan pada pesta makan yang akan diadakan
pada permulaan kerajaan Allah, arti dari Hari Raya Paskah akan
menjadi nyata.
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mendirikankerajaan-Nyadengannyata di bumi.”
19KemudianDiamengambil roti danbersyukur

kepada Allah atas roti itu. Lalu Dia menyobek-
nyobek roti itu dan memberikannya kepada
murid-murid-Nya sambil berkata, “Inilah tubuh-
Ku yang dikurbankan kepada Allah demi kalian.
Lakukanlah seperti ini untukmengenang Aku.”

20 Sesudah mereka makan, Yesus melakukan
hal yang sama lagi dengan cawan yang berisi
anggur. Ketika Dia memberikannya kepada
mereka Dia berkata, “Air anggur ini menyatakan
perjanjian yang baru antara Allah danmanusia—
di mana darah kematian-Ku yang ditumpahkan
demi kalian menjadi tanda bahwa perjanjian itu
sudah resmi.

21 “Tetapi perhatikanlah! Orang yang akan
menyerahkan Aku kepada orang-orang yang
memusuhi-Ku, sekarang dia sama-sama duduk
dengan Aku dimeja ini. 22Memang Aku— sebagai
Anak Manusia, akan mati seperti yang sudah
ditetapkan Allah, tetapi celakalah orang yang
menyerahkan Aku kepada orang-orang yang
memusuhi-Ku!”

23Kemudianparamurid-Nya sangatmarahdan
mulai bertanya satu sama lain, “Siapakah di an-
tara kita yang sampai hati melakukan hal itu?!”

Pemimpin hendaklah seperti pelayan
24 Lalu mereka bertengkar satu sama lain ten-

tang siapa murid yang nomor satu di antara
mereka. 25Oleh karena itu Yesus berkata kepada
mereka, “Di dunia ini setiap raja dan setiap pen-
guasa lainnya senang untuk menindas danmem-
perbudak rakyatnya. Danwalaupun seorang raja
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menindas rakyatnya, tetapi rakyatnya harus se-
lalu menyebut dia ‘penolong rakyat.’ 26 Tetapi
kalian tidak boleh seperti itu. Siapa yang ingin
menjadi nomor satu di antara kalian biarlah dia
menjadi seperti orang yang paling hina. Dan
siapa yang ingin menjadi pemimpin di antara
kalian hendaklah dia menjadi seperti seorang
pelayan. 27 Coba pikirkan contoh ini: Di dalam
suatu ruangan ada dua orang. Orang yang ke-
satu sedang melayani makan orang yang kedua
di meja. Dari antara mereka berdua, siapa yang
lebih penting? Yang duduk di meja— bukan?!
Tetapi ingatlah teladan-Ku di antara kalian: Aku
berbuat segala sesuatu seperti pelayan.

28 “Kalianlah yang sudah berdiri teguh
bersama-Ku dalam segala kesusahan yang
Aku sudah alami. 29 Oleh karena itu, Aku
akan memberikan kuasa kepada kalian untuk
memerintah bersama Aku di dalam kerajaan
yang diberikan Bapa kepada-Ku. 30 Jadi kalian
akan makan dan minum bersama-Ku di dalam
kerajaan-Ku, dan setiap kalian akan duduk di
atas takhta untuk memerintah bersama-Ku di
atas kedua belas suku Israel.”§

Petrus akanmenyangkal Yesus✡

§ 22:30 memerintah … kedua belas suku Israel Secara harfiah,
“mengadili kedua belas suku Israel.” Kemungkinan besar artinya
‘kedua belas suku Israel’ di sini meliputi semua umat Allah
yang masuk kerajaan Allah— berarti termasuk orang dari bangsa
apapun. (Gal. 3:26-29; 6:16; Luk. 13:29) Demikian juga, ke-
mungkinan besar ‘mengadili’ dalam ayat ini berarti lebih dari
menyelesaikan perkara saja, tetapi memerintah bersama Kristus
dalam kerajaan Allah. ✡ 22:30 Mat. 26:31-35; Mrk. 14:27-31;
Yoh. 13:36-38
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31Lalu Yesus berkata kepada Petrus, “Simon, Si-
mon, dengarlah baik-baik! Iblis sudah minta izin
kepada Allah untuk mencobai kalian semua den-
gan cara seperti petanimemisahkangandumdari
kulitnya. 32 Tetapi Aku sudah mendoakanmu,
Simon, supaya kamu tetap yakin kepada-Ku. Dan
sesudah ujian ini— ketika kamu sudah kem-
bali percaya kepada-Ku, hendaklah kamu men-
guatkan keyakinan saudara-saudarimu.”

33 Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Tetapi
Tuhan, saya akan tetap ikut Engkau— sekalipun
saya masuk penjara atau mati dibunuh bersama-
Mu.”

34 Tetapi Yesus berkata, “Petrus, Aku sungguh-
sungguh berkata kepadamu bahwa pagi-pagi se-
belum ayam berkokok, kamu sudah tiga kali
menyangkal Aku.”

Bersiaplahmenghadapi kesulitan
35Kemudian Yesus berkata kepada paramurid-

Nya, “Coba kalian ingat kembali waktu Aku
mengutus kalian pergimemberitakanKabar Baik
tanpa membawa kantong uang, tas, atau sepatu.
Apakah kalianmengalami kekurangan?”
Jawabmereka, “Tidak.”
36 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Tetapi

sekarang, kalau kalian masing-masing mempun-
yai kantong uang atau tas, hendaklah kamu
membawanya. Dan kalau kamu tidak mem-
punyai pedang, hendaklah kamu membelinya—
sekalipun kamu harus menjual jubahmu su-
paya bisa memilikinya. 37 Karena Aku sungguh-
sungguh berkata kepada kalian bahwa sekarang
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ini sedang ditepati nubuatan para nabi tentang
Aku. Semua harus terjadi sesuai dengan yang
dinubuatkan tentang Aku— termasuk nubuatan
yang ini:
‘Orang itu akan diperlakukan sebagai seorang

penjahat.’ ”✡
38Lalu mereka berkata, “Ya Tuhan, lihatlah! Di

sini ada dua pedang.”
Maka kata-Nya, “Cukuplah.”
Yesus berdoa sendirian di taman Getsemani✡

39 Lalu seperti kebiasaan Yesus, Dia dan para
murid-NyameninggalkanYerusalemdanpergi ke
Bukit Zaitun. 40 Sesudah tiba di tempat itu, Dia
menyuruhmereka seperti ini, “Berdoalah supaya
kalian masing-masing tidak berbuat dosa ketika
dicobai oleh iblis.”

41 Kemudian Yesus pergi sedikit jauh dari
mereka kira-kira sejauh tiga puluh meter.
Di situlah Dia sujud berdoa, kata-Nya, 42 “Ya
Bapa! Aku mohon, kalau Bapa mau, janganlah
biarkan Aku menjalani penderitaan ini!*
Tetapi janganlah terjadi menurut kehendak-
Ku, melainkan kehendak-Mu sajalah yang jadi.”
43 Lalu malaikat dari surga menampakkan
dirinya kepada Yesus dan menguatkan-Nya.
44 Dan karena beratnya penderitaan-Nya, Yesus
semakin bersungguh-sungguh berdoa sampai
keringat-Nya seperti gumpulan-gumpulan darah
besar yang menetes ke tanah. 45 Sesudah selesai
✡ 22:37 Yes. 53:12 ✡ 22:38 Mat. 26:36-46; Mrk. 14:32-42
* 22:42 janganlah … menjalani penderitaan Secara harfiah,
“jauhkanlah cawan ini daripada-Ku.”
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berdoa, Dia berdiri dan kembali kepada para
murid-Nya dan mendapati mereka sedang tidur.
Mereka sangat sedih, jadi sulit bagimereka tahan
kantuk. 46Lalukata-Nyakepadamereka, “Kenapa
kalian tidur?! Bangunlah dan berdoalah supaya
kalian masing-masing tidak berbuat dosa ketika
dicobai oleh iblis.”

Yesus ditangkap✡
47 Waktu Yesus masih berbicara, datanglah

orang banyak, dan Yudas— salah satu dari kedua
belas murid-Nya, berjalan di depanmereka seba-
gai penunjuk jalan. Dia mendekati Yesus untuk
memeluk-Nya.†

48Tetapi kataYesuskepadanya, “Yudas! Kenapa
kamu mengkhianati Aku dengan pelukanmu!”
49 Ketika para murid yang lain melihat apa yang
sedang terjadi, mereka berkata, “Tuhan, kami
siap melawan mereka dengan pedang!” 50 Lalu
salah satu dari murid-murid itu menyerang bu-
dak imam agung dengan pedang. Tetapi dia
hanya berhasil memotong telinga kanannya sam-
pai putus.✡

51Tetapi Yesus berkata, “Hentikan!” Lalu Yesus
menjamah telingaorang itudanmenyembuhkan-
nya.

52KemudianYesus berkata kepada imam-imam
kepala, para kepala pengawal Rumah Allah, dan
para pemimpin orang Yahudi yang datang un-
tuk menangkap-Nya, “Kalian pikir Aku ini orang
✡ 22:46 Mat. 26:47-56; Mrk. 14:43-50; Yoh. 18:3-11 † 22:47
memeluk Di sini dan di ayat berikut, Secara harfiah, “mencium.”
Ini cara yang wajar di antara orang Yahudi untuk bersalaman.
✡ 22:50 Yoh. 18:10
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jahat— kah?!— sehingga kalian harus membawa
pedangdan tongkatkayukesini! 53Padahal setiap
hari Aku berada di antara kalian di teras Rumah
Allah. Kenapa kalian tidak berani menangkap
Aku di situ?! Tetapi memang waktu yang gelap
ini cocok bagi kalian, karena kalianmenjalankan
kemauan para penguasa kegelapan.”

Petrus berkata bahwa dia tidak mengenal
Yesus✡

54 Sesudah mereka menangkap Yesus, lalu
mereka mengantarkan-Nya ke rumah imam
agung. Sedangkan Petrus mengikuti mereka dari
jauh. 55 Orang-orang sudah menyalakan api di
tengah-tengah halaman rumah itu, dan mereka
duduk menghangatkan badan di sekelilingnya.
Maka Petrus juga duduk di situ di antaramereka.
56 Seorang pembantu perempuan melihat Petrus
duduk dekat api. Dia memandangi Petrus, lalu
berkata, “Orang ini juga pengikut Yesus.”

57Tetapi Petrus menyangkalnya, katanya, “Ibu,
saya tidak kenal orang itu.” 58 Tidak lama kemu-
dian seorang laki-lakimelihat Petrus danberkata,
“Kamu juga pengikut orang itu.”
Tetapi Petrus berkata, “Bukan, Pak!”
59 Kira-kira satu jam kemudian, seorang yang

lain berkata dengan yakin, “Sungguh, orang ini
adalah pengikut Yesus, karena dia juga orang
Galilea.”

60 Tetapi Petrus berkata, “Pak, saya tidak
mengerti maksud Bapak.” Saat itu juga— ketika
dia masih berbicara, ayam pun berkokok. 61Lalu
✡ 22:53 Mat. 26:57-58, 69-75; Mrk. 14:53-54, 66-72; Yoh. 18:12-18,
25-27
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Tuhan Yesus berbalik memandang Petrus. Maka
teringatlah dia tentang apa yang dikatakan
Tuhan kepadanya, “Pagi-pagi sebelum ayam
berkokok, kamu sudah menyangkal Aku tiga
kali.” 62 Lalu Petrus keluar dari halaman rumah
itu danmenangis dengan sangat sedih.

Para pengawal Rumah Allah mempermainkan
Yesus✡

63Lalu para pengawal RumahAllah yangmena-
han Yesus mempermainkan Dia dengan menge-
jek dan memukul Dia. 64Mereka menutup muka-
Nya dengan kain lalu berulang-ulang berkata,
“Kalau kamu betul-betul nabi, katakanlah siapa
yang memukulmu.” 65 Dan masih banyak lagi
kata-kata yang mereka ucapkan untuk mencaci
maki Dia.

Yesus dibawa menghadap sidang Mahkamah
Agama orang Yahudi✡

66 Pada pagi harinya berkumpullah para
anggota Mahkama Agama— termasuk para
pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan
para ahli Taurat. Lalu Yesus dibawa menghadap
mereka.

67 Mereka berkata, “Katakan kepada kami:
Apakah betul kamu ini Kristus?”‡
Lalu jawab Yesus, “Kalau Aku berkata bahwa

Aku adalah Kristus, kalian tidak akan percaya.
68Begitu juga kalau Aku bertanya sesuatu kepada
✡ 22:62 Mat. 26:67-68; Mrk. 14:65 ✡ 22:65 Mat. 26:57-58,
69-75; Mrk. 14:53-54, 66-72; Yoh. 18:12-18, 25-27 ‡ 22:67 Kristus
bukanlah sebuah nama, melainkan suatu jabatan yang artinya
Raja Penyelamat. Lihat catatan di Luk. 2:11.
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kalian, kalian juga tidak akan menjawab Aku.
69 Tetapi tidak lama lagi, Anak Manusia— yaitu
Aku, akandudukdi tempat yangpaling terhormat
di sampingAllah YangMahakuasa— yaitu di sebe-
lah kanan-Nya.”✡

70 Lalu mereka semua berkata, “Kalau begitu,
kamu ini benar Anak Allah?”
Jawab Yesus kepada mereka, “Demikianlah,

seperti yang kalian katakan.”
71Kemudianmereka semuaberkata, “Kita tidak

perlu mencari saksi yang lain lagi! Karena dia
sendiri yang sudah mengakuinya barusan, dan
kita sendiri langsungmendengarnya!”

23
Gubernur Pilatusmemeriksa Yesus✡

1 Kemudian seluruh anggota sidang itu
berdiri lalu mereka membawa Yesus untuk
diperhadapkan kepada Pilatus. 2 Di situ mereka
mulai menuduh Yesus dengan berkata, “Orang
ini menyesatkan bangsa kami, menghasut orang-
orang supaya tidak membayar pajak kepada
kerajaan Roma, dan mengakui dirinya Kristus—
yaitu raja orang Yahudi.”

3 Lalu Pilatus bertanya kepada Yesus, “Apakah
benar kamu ini raja orang Yahudi?”
Jawab Yesus, “Demikianlah.”
4Lalu Pilatus berkata kepadapara imamkepala

dan orang banyak itu, “Saya tidak menemukan
kesalahan apa pun pada orang ini.”
✡ 22:69 Mzm. 110:1 ✡ 23: Mat. 27:1-2, 11-14; Mrk. 15:1-5; Yoh.
18:28-38
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5 Tetapi mereka semakin mendesak Pilatus
dengan berkata, “Lewat ajarannya dia sudah
menghasut rakyat di seluruh Yudea untuk mem-
berontak—mulai dari Galilea dan sekarang sudah
sampai ke sini.”

6 Mendengar itu, Pilatus bertanya, “Apakah
orang ini orang Galilea?” 7 Ketika dia tahu
bahwaYesusberasaldariwilayahkekuasaanRaja
Herodes, maka dia menyuruh orang membawa
Yesus kepada Herodes— yang pada waktu itu ke-
betulan dia sedang ada di Yerusalem.

Raja Herodesmemeriksa Yesus
8 Herodes sudah lama ingin melihat Yesus,

karena dia sudahmendengar banyak hal tentang
Yesus. Jadi, dia senang sekali melihat Yesus,
dan berharap bisa melihat Yesus melakukan su-
atu keajaiban. 9 Herodes menanyai Dia dengan
banyakpertanyaan, tetapi Yesus tidakmenjawab-
nya sama sekali. 10 Tetapi dalam waktu yang
bersamaan, para imam kepala dan para ahli Tau-
rat berdiri di dekat Yesus dan terus saja melem-
parkan tuduhan terhadapYesus. 11MakaHerodes
dan juga para tentaranya menghina-Nya dan
mempermainkan-Nya. Ketika Herodes mengejek
Yesus sebagai seorang raja, diamenyuruhmereka
memakaikan jubah yang indah kepada Yesus.
Jadi masih dalam keadaan memakai jubah itu,
Herodes menyuruh para tentaranya untuk men-
gantarkan Yesus kembali kepada Pilatus. 12 Dan
sejak saat itu, Herodes dan Pilatusmenjadi bersa-
habat. Karena sebelumnya mereka saling mem-
benci.
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Pilatus menyerahkan Yesus supaya dihukum
mati✡

13 Lalu Pilatus mengumpulkan para imam
kepala, para anggota sidang Mahkama Agama,
serta rakyat. 14 Katanya kepada mereka,
“Kalian mengantarkan orang ini kepada saya
dengan tuduhan bahwa dia menghasut rakyat
untuk memberontak. Tetapi waktu saya
memeriksa dia di depan kalian, saya tidak
menemukan kesalahan seperti yang kalian
tuduhkan kepadanya. 15 Dan Herodes pun tidak
menemukan kesalahan padanya. Karena itu
Herodes menyuruh Yesus diantarkan kembali
kepada kita di sini. Sungguh tidak ada satu
kesalahan pun yang Yesus lakukan yang
membuat dia pantas dihukum mati. 16-17 Jadi
saya akan menyuruh para tentara saya untuk
mencambuki dia. Sesudah itu saya lepaskan.”*

18Akan tetapi semua orang yang berkumpul di
situ berteriak, “Bunuh dia! Bebaskan Barabas
untuk kami!” 19 (Barabas sedang dipenjarakan
karena diamelakukan suatu pemberontakandan
kekacauan di kota itu, dan karena dia terlibat
dalampembunuhan satu orangdalamkekacauan
itu.)
✡ 23:12 Mat. 27:15-26; Mrk. 15:6-15; Yoh. 18:39–19:16
* 23:16-17 Ayat 17 Beberapa salinan kuno menambah kata-kata
ini: “Karena pada setiap Hari Raya Paskah, Pilatus wajib mem-
bebaskan seorang tahanan bagi rakyat.” Sesudah beberapa
abad kata-kata itu dihitung sebagai ayat 17, tetapi kebanyakan
ahli salinan berpendapat bahwa kata-kata itu bukan Lukas yang
menuliskannya, tetapi ditambah sebagai penjelasan. Kata-kata
itu diambil dari Mat. 27:15 dan Mrk. 15:6 oleh orang-orang yang
menulis kembali salinan-salinan itu.
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20 Pilatus ingin membebaskan Yesus, jadi dia
berbicara lagi kepada orang banyak itu dengan
suara keras. 21 Tetapi semakin keras lagi mereka
berteriak-teriak, “Salibkan dia! Salibkan dia!”†

22 Dan untuk ketiga kalinya Pilatus bertanya
kepada mereka, “Kejahatan apakah yang sudah
dilakukan orang ini?! Tidak ada satu kesalahan
pun yang dia lakukan yang membuat dia pantas
dihukum mati. Karena itu saya akan menyuruh
para tentara saya untuk mencambuki dia. Sesu-
dah itu saya lepaskan.”

23 Tetapi mereka semakin keras berteriak
untuk mendesak dan menuntut supaya Yesus
disalibkan. Dan akhirnya mereka menang
karena teriakan mereka yang keras itu. 24Pilatus
† 23:21 Salibkan dia! Pada zaman Yesus, pemerintah Roma
memakai cara khusus untukmenjatuhkan hukumanmati kepada
orang jahat— yaitu dengan cara disalibkan. Mereka membuat
salib dari dua batang kayu yang dibentuk menjadi seperti huruf
T. Sebelum orang jahat itu disalibkan, dia dicambuki sampai
setengah mati lalu dipakukan dengan paku besar pada kayu salib
itu. Kedua tangannya diangkat dan dipakukan di sebelah kiri
dan kanan kayu salib. Kedua kakinya juga dipakukan pada kayu
salib. Lalu kayu salib itu ditegakkan dengan cara menanam
kayu itu ke dalam tanah atau batu besar. Orang yang tersalib
pada kayu salib biasanya tidak langsung mati. Dia bisa hidup
berjam-jam atau berhari-hari lamanya, dan sangat menderita.
Orang yang dihukum mati dengan cara disalibkan tidak hanya
menderita secara fisik tetapi sangat dipermalukan juga. Karena
penjahat yang kena hukuman seperti itu selalu disalibkan dalam
keadaan telanjang, dan orang-orang yang melewati tempat itu
akan menghina dan mengejeknya. Hukuman mati dengan cara
disalibkan tidak berlaku untuk warga negara kerajaan Roma,
hanya berlaku untuk budak atau orang-orang dari negara-negara
jajahan kerajaan Roma.
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pun menjatuhkan hukuman mati kepada
Yesus sesuai dengan tuntutan orang banyak
itu. 25 Keputusannya itu memang sungguh
tidak adil, karena hanya berdasarkan tuntutan
mereka dia membebaskan Barabas— yang
dipenjarakankarenamelakukanpemberontakan
serta terlibat dalam pembunuhan, sedangkan
Yesus diserahkannya untuk mereka perlakukan
sesuai dengan keinginan hati mereka.

Yesus disalibkan✡
26 Sesudah Yesus dicambuki,‡ lalu tentara-

tentara Roma membawa Dia ke luar kota
Yerusalem. Yesus sendiri yang memikul kayu
salib-Nya. Tetapi ketika tentara-tentara itu
melihat seseorang yang bernama Simon—
yang berasal dari kota Kirene dan kebetulan
baru saja memasuki kota, mereka memaksa§
dia untuk memikul salib Yesus itu dengan
berjalan di belakang Yesus. 27 Banyak sekali
orang yang mengikuti Yesus dari belakang,
antara lain para perempuan yang menangisi
dan meratapi penderitaan-Nya. 28 Tetapi Yesus
berpaling kepada mereka dan berkata, “Hai
✡ 23:25 Mat. 27:32-44; Mrk. 15:21-32; Yoh. 19:17-27 ‡ 23:26
Sesudah … dicambuki Frasa ini melengkapi cerita ini sesuai yang
tertulis di Mat. 27:26-31 dan Mrk. 15:16-20. Kemungkinan
besar Lukas tidak menulis tentang Yesus dicambuki karena para
pembaca zamanLukas tahubahwaorang yangdijatuhkanhukum
disalibkan selalu dicambuki. § 23:26 memaksa Di semua
provinsi yang menjadi daerah jajahan pemerintah Roma, semua
tentara Roma diperbolehkan memerintahkan masyarakat untuk
memikulbarangapa saja. Kejadian inimenunjukkanbahwaYesus
sendiri tidakmampu lagi memikul salib-Nya.
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ibu-ibu Yerusalem, janganlah menangisi Aku.
Tetapi tangisilah diri kalian sendiri dan anak-
anak kalian. 29 Karena akan tiba waktunya
Allah menghukum kota ini. Dan pada waktu
itu orang-orang akan berkata, ‘Berbahagialah
ibu mandul yang tidak pernah hamil, tidak
pernahmelahirkan atau tidak pernahmenyusui.’
30Karena kesusahan yang terjadi pada waktu itu
begitu ngeri sehingga penduduk daerah ini akan
berteriak, ‘Hai gunung-gunung dan bukit-bukit,
runtuhlah dan segera timpa kami!’✡ 31 Karena
kalau sekarang orang-orang memperlakukan
Aku seperti ini, coba bayangkan kejahatan yang
seperti apa lagi yang akan dilakukan manusia
ketika sudah tibamasanya!”*

32 Para tentara itu juga menggiring dua orang
penjahat yang sudah dijatuhi hukuman mati, su-
paya menyalibkan keduanya bersamaan dengan
Yesus. 33 Sesudah tiba di tempat yang bernama
Tengkorak,† tentara-tentara itu punmenyalibkan
Yesus dan juga kedua penjahat itu— yang seorang
disalibkan di sebelah kanan-Nya, dan yang seo-
✡ 23:30 Hos. 10:8 * 23:31 Ayat31TernyataYesusmengucapkan
sebuah peribahasa yang dipakai pada waktu itu. Secara harfiah
Dia berkata, “Karena kalau ketika pohon masih muda mereka
sudahmelakukan hal-hal (yang jahat) seperti ini, coba bayangkan
apa yang mereka lakukan ketika pohon itu sudah menjadi tua!”
† 23:33 tempat … Tengkorak Nama Golgota— yang berarti ‘tem-
pat tengkorak’ dalam bahasa Ibrani sehari-hari. Dalam bahasa
Latin/Roma, itu disebut ‘Kalvari’. Bukit itu adalah di sebelah utara
dari Yerusalem. Nama bukit itu bukan karena tengkorakmanusia
ditinggalkan di situ. Kebetulan di bukit itu ada formasi batu yang
menonjol dan kelihatannya seperti tengkorak besar.
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rang lagi di sebelah kiri-Nya.
34 [ Kemudian Yesus berkata, “Bapa, ampunilah

orang-orang ini. Karena mereka tidak tahu apa
yangmereka lakukan.” ]‡
Lalu tentara-tentara itu membagi-bagikan

pakaian-Nya dengan cara membuang undi.§
35 Sambil berdiri orang banyak yang ada di
sana menyaksikan semua kejadian itu. Para
pemimpin Yahudi terus mengejek Dia dengan
berkata, “Orang lain dia selamatkan. Kalau
memangbenardiaKristusyangdipilihdandiutus
oleh Allah, biarlah sekarang dia menyelamatkan
dirinya sendiri.”

36Para tentara jugamengolok-olokDia. Mereka
beberapa kali mendekati-Nya dan menawarkan
anggur asam kepada-Nya 37 dengan berkata,
“Kalau benar kamu ini raja orang Yahudi,
selamatkanlah dirimu!” 38 Juga pada bagian
atas kayu salib itu— yaitu di atas kepala-Nya, para
tentara itu menempelkan tulisan, “Inilah raja
orang Yahudi.”

39 Salah satu penjahat yang sama-sama disal-
ibkan di sana jugamulai menghina Yesus dengan
berkata, “Kamu ini Kristus— bukan? Selamatkan-
lah dirimu dan juga kami!”

40Penjahat yang satu lagimenegur dia katanya,
“Kenapa kamu berkata begitu?! Ternyata kamu
tidak takut dan tidak hormat kepada Allah!
Walaupun kita bertiga sama-sama dihukum
‡ 23:34 Ayat 34a Kata-kata dalam kurung tidak terdapat dalam
beberapa salinan kuno dalam bahasa Yunani. § 23:34 mem-
bagi-bagikan … undi Kata-kata ini mirip Mzm. 22:18.
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mati, 41 tetapi hanya kita berdua yang pantas
dijatuhkan hukuman itu karena kejahatan yang
kita lakukan. Padahal Yesus ini sama sekali tidak
bersalah!” 42 Lalu dia berkata kepada Yesus, “Ya
Yesus, tolong ingat saya ketika Engkau sudah
mulai memerintah sebagai Raja!”

43 Yesus menjawabnya, “Sesungguhnya Aku
berkata kepadamu, mulai hari ini juga kamu su-
dah bersama dengan Aku di surga.”

Yesusmati✡
44-45 Kira-kira jam dua belas siang, tiba-tiba

matahari berhenti bersinar, sehingga seluruh
negeri itu menjadi gelap sampai jam tiga sore.
Keajaiban lain yang terjadi adalah gorden yang
selalu tergantung pada pintu Ruang Kudus* di
dalam Rumah Allah robek sendiri dari atas sam-
pai ke bawah menjadi dua bagian. 46 Lalu Yesus
berserudengan suara keras, “Bapa, Aku serahkan
diri-Ku kepada-Mu.”✡ Sesudah berkata begitu,
Dia menghembuskan napas terakhir.

47 Ketika komandan kompi yang memimpin
para tentara tersebut melihat kejadian itu, dia
memuji Allah dengan berkata, “Sungguh, orang
ini tidak bersalah.”
✡ 23:43 Mat. 27:45-56; Mrk. 15:33-41; Yoh. 19:28-30 * 23:44-45
gorden…RuangKudusGorden itu adalah kain tebal yang selalu di-
pasang pada pintu Ruang Kudus. Sebenarnya gorden yang dimak-
sud kurang jelas— apakah itu gorden yang ada pada pintu masuk
Ruang Kudus, atau gorden yang memisahkan Ruang Kudus dari
Ruang Mahakudus. Arti rohani dari keajaiban ini dijelaskan di
Ibrani 9— yaitu bahwa tidak ada halangan lagi yang memisahkan
manusia bertemu dengan Allah. (Lihat Kel. 26:31-33, Ibr. 9:1-8.)
✡ 23:46 Mzm. 31:6
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48 Ketika melihat kejadian-kejadian itu, semua
orang banyak yang berkumpul menyaksikan ke-
matian ketiga orang itu pulang dengan hati yang
sangat sedih dan menyesal.† 49 Tetapi semua
sahabat-Nya berdiri jauh-jauh sambil menyak-
sikan semua kejadian itu, termasuk ibu-ibu yang
menyertai Dia dari Galilea.

Mayat Yesus dikuburkan✡
50-51Ada seorang laki-laki bernama Yusuf yang

berasal dari kota Arimatea di provinsi Yudea. Dia
orang baik dan jujur, dan sedangmenunggu saat-
nya Allah dengan nyata mendirikan kerajaan-
Nya di dunia ini. Dia anggota sidang Mahkamah
Agama Yahudi, tetapi dia tidak setuju atas kepu-
tusan dan tindakan sidang itu terhadap Yesus.
52 Jadi, segera sesudah Yesus mati, Yusuf pergi
menghadap Pilatus supaya dia diizinkan men-
guburkan mayat Yesus. 53Atas izin Pilatus, Yusuf
dan beberapa orang lain menurunkan mayat-
Nya, lalu membungkus-Nya dengan kain kafan
yang terbuatdari linen. Lalumerekameletakkan-
Nya di dalam kuburan yang dibuat seperti gua di
dalam bukit batu. Kuburan itu masih baru dan
belum pernah dipakai. 54 Hal-hal itu dilakukan
pada hari Jumat ketika hari Sabat hampir mulai.

55 Ibu-ibu yang menyertai Yesus dari Galilea
itu mengikuti Yusuf dari jauh, melihat kuburan
† 23:48 dengan hati yang sangat sedih dan menyesal Secara
harfiah, “dengan (masing-masing) memukul-mukul dadanya.”
Dalam kebudayaan orang Yahudi, memukul dada adalah tanda
sangat sedih, meratap, dan menyesal. Lihat juga Luk. 18:13.
✡ 23:49 Mat. 27:57-61; Mrk. 15:42-47; Yoh. 19:38-42
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Yesus, dan juga bagaimana Yusuf meletakkan
mayat Yesus di situ. 56 Kemudian mereka kem-
bali ke Yerusalem untuk menyiapkan rempah-
rempah yang harum dan minyak mur untuk
membungkus mayat Yesus dengan baik sesuai
dengan kebiasaan orang Yahudi. Dan pada Hari
Sabat mereka beristirahat menaati Hukum Tau-
rat.

24
Yesus hidup kembali✡

1Pagi-pagi benarpadahari pertamaminggu itu,
ibu-ibu itu pergi ke kuburan Yesus dengan mem-
bawa rempah-rempah yang harum dan minyak
wangi yang sudahmereka siapkan. 2Sesudah tiba
di sana,merekamenemukan batu penutup kubu-
ran itu sudah terguling. 3 Sesudah memasuki
kuburan itu, mereka tidak menemukan mayat
Tuhan Yesus lagi di situ. 4 Sementara mereka
masih bingung tentang kejadian itu, tiba-tiba
muncullah dua malaikat yang berdiri di dekat
mereka. Keduanya kelihatan seperti laki-laki
dengan pakaian yang bersinar. 5 Dengan penuh
rasa takut, ibu-ibu itu bersujud menyembah den-
gan muka pada tanah. Lalu keduanya berkata
kepada mereka, “Tidak usah kalian mencari
Orang yang hidup di tempat orang-orang mati!
6 Yesus tidak ada lagi di sini. Dia sudah hidup
kembali. Ingatlah apa yang sudah dikatakan-
Nya kepada kalian ketika masih bersama-Nya
di Galilea— 7 yaitu, ‘Supaya nubuatan para nabi
✡ 24: Mat. 28:1-10; Mrk. 16:1-8; Yoh. 20:1-10
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ditepati, Anak Manusia— yaitu Aku, akan diser-
ahkan ke tangan orang-orang berdosa, mati dis-
alibkan, dan akan hidup kembali pada hari yang
ketiga.’ ”✡ 8 Lalu mereka pun teringat akan kata-
kata Yesus itu.

9 Lalu mereka meninggalkan kuburan itu
dan pergi memberitahukan semua kejadian itu
kepadakesebelasmurid-Nyadan semuapengikut
yang lain. 10 Ibu-ibu itu adalah Maria dari desa
Magdala, Yohana, Maria ibunya Yakobus, dan
ibu-ibu lain. Mereka itulah yang menyampaikan
kejadian itu kepada rasul-rasul Yesus— yaitu
murid-murid-Nya.* 11 Tetapi bagi murid-murid-
Nya, berita itu seperti omongkosong saja. Mereka
tidak percaya kepada apa yang dikatakan ibu-ibu
itu. 12 Walaupun begitu, Petrus bangkit berdiri
dan berlari ke kuburan itu. Sambil membungkuk
dia melihat ke dalam kuburan itu dan hanya
melihat kain kafan bekas pembungkus mayat-
Nya. Lalu dengan terheran-heran dia pulang
dan bertanya-tanya dalam hati apa yang sudah
terjadi.

Yesus memperlihatkan diri-Nya kepada dua
orang pengikut-Nya dalam perjalanan ke Emaus✡

13 Pada hari yang sama dua orang pengikut
Yesus sedang dalam perjalanan ke suatu desa
yang bernama Emaus, yang berjarak kira-kira
sebelas kilometer† dari Yerusalem. 14 Sambil
berjalan mereka bercakap-cakap tentang semua

✡ 24:7 Luk. 18:31-34 * 24:10 rasul-rasul…Lihat catatan tentang
‘rasul’dalamMat. 10:2. ✡ 24:12 Mrk. 16:12-13 † 24:13 sebelas
kilometer Secara harfiah, “enam puluh stadion.”
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kejadian itu. 15 Dan ketika mereka sedang
bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang
kejadian-kejadian itu, Yesus sendiri datang
mendekati mereka lalu berjalan bersama
mereka. 16Memang keduanya melihat Dia, tetapi
seperti ada suatu penghalang yang membuat
mereka tidakmengenali-Nya.

17 Lalu Yesus bertanya kepada mereka, “Apa
yang sedang kalian bicarakan satu sama lain
dalam perjalanan ini?”
Kemudian dengan muka yang sedih mereka

pun berhenti berjalan. 18 Salah satu dari
mereka yang bernama Kleopas menjawab,
“Mungkin hanya Bapak satu-satunya pendatang
di Yerusalem yang belum tahu tentang kejadian-
kejadian yang terjadi beberapa hari terakhir
ini.”

19Lalu Dia bertanya lagi, “Tentang apakah itu?”
Jawab mereka, “Tentang Yesus orang Nazaret

itu. Dia terbukti sebagai nabi yang penuh kuasa
dalam perkataan dan perbuatannya— baik di
hadapan Allahmaupun di hadapan semua orang.
20 Tetapi imam-imam kepala dan para anggota
Mahkamah Agama kami sudahmenyerahkan dia
kepada penguasa Roma untuk dihukum mati,
lalu dia disalibkan. 21 Padahal sebelumnya kami
berharap dialah yang akan membebaskan kami
orang Israel dari penjajahan kerajaan Roma.
Ternyata dia bukanlah Raja Penyelamat yang
kami nanti-nantikan, karena hari ini adalah hari
yang ketiga sejak kejadian itu terjadi. 22 Dan
juga tadi pagi ada beberapa orang ibu dari kelom-
pok kami yang membuat kami terkejut. Karena
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pagi-pagi sekali mereka sudah pergi ke kuburan,
23 tetapimereka tidakmenemukanmayatnya lagi
di sana. Lalu mereka kembali dan memberi-
tahukankepada kami bahwamerekamelihat dua
malaikat dalam suatu penglihatan. Dan kedua
malaikat itu berkata bahwa Yesus sudah hidup
kembali. 24 Lalu beberapa orang sahabat kami
pergi juga ke kuburan itu dan ternyata mereka
juga tidakmelihatmayat Yesus lagi di sana— tepat
seperti kata ibu-ibu itu.”

25 Kemudian Yesus berkata kepada mereka
berdua, “Wah! Kenapa sampai kalian berdua
belum memahami dan sangat sulit memper-
cayai setiap nubuatan para nabi! 26 Seharusnya
kamu tahu bahwa sebelum Kristus masuk ke
dalam kemuliaan-Nya, Dia sudah ditetapkan un-
tuk menderita dulu.” 27 Lalu Yesus menjelaskan
segala sesuatu yang tertulis dalam Kitab Suci
mengenai diri-Nya— mulai dari Kitab Musa sam-
pai semua kitab para nabi.

28Waktunya sudah sore ketika mereka bertiga
mendekati desa Emaus. Yesus berbuat seperti
mau meneruskan perjalanan-Nya. 29 Tetapi ke-
dua orang itu mendesak-Nya dengan berkata,
“Tinggallah bersama kami karenamatahari ham-
pir terbenam dan hari sudah mau gelap.” Lalu
Yesus ikut memasuki desa itu seperti Dia mau
bermalam bersamamereka.

30Ketikamereka duduk untukmakan bersama,
Dia mengambil roti dan bersyukur kepada Allah
atas roti itu. Kemudian disobek-sobekkan-Nya
roti itu laludiberikankepadamereka. 31Padasaat
itu tiba-tibamatamereka terbuka danmengenali
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Yesus. Tetapi Dia langsung tidak terlihat lagi oleh
mereka. 32 Lalu kedua orang itu bercakap-cakap
tentangapayang terjadi danberkata, “Oh, seman-
gat kita begitu menyala-nyala dalam perjalanan
tadi ketika Dia berbicara dan menjelaskan isi
Kitab Suci kepada kita!”

33 Pada saat itu juga— walaupun sudah
malam, mereka bangkit berdiri lalu kembali ke
Yerusalem. Di sana mereka menemui kesebelas
murid-Nya sedang berkumpul bersama para
pengikut Yesus yang lain. 34 Lalu mereka yang
adadi Yerusalemmemberitahukankepadakedua
pengikut-Nya itu, “Tuhan Yesus benar-benar
sudah hidup kembali dan sudahmemperlihatkan
diri-Nya kepada Petrus!”‡ 35 Kemudian kedua
pengikut itu juga memberitahukan kepada
mereka yang di Yerusalem kejadian apa yang
mereka alami ketika mereka berdua dalam
perjalanan ke Emaus, dan bagaimana keduanya
mengenali Yesus ketika Dia menyobek-nyobek
roti.

Yesus memperlihatkan diri kepada pengikut-
Nya✡

36 Ketika kedua pengikut itu masih berbicara
tentang kejadian itu, tiba-tiba Yesus berdiri di an-
tara mereka dan memberi salam kepada mereka
denganberkata, “Biarlah kalianmerasa tenang di

‡ 24:34 Petrus Secara harfiah, “Simon.” ✡ 24:35 Mat. 28:16-20;
Mrk. 16:14-18; Yoh. 20:19-23; Kis. 1:6-8
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hati!”§
37 Mereka semua kaget dan takut, karena

mereka menyangka bahwa mereka sedang
melihat hantu. 38 Tetapi Yesus berkata kepada
mereka, “Tidak usah kaget dan bimbang! 39 Aku
sendirilah ini! Lihatlah kedua tangan-Ku dan
kedua kaki-Ku! Peganglah dan lihatlah sendiri.
Aku mempunyai tulang dan daging. Jadi Aku
bukan hantu!”

40 Sesudah berkata begitu, Yesus memperli-
hatkan kedua tangan dan kedua kaki-Nya kepada
mereka. 41 Tetapi mereka belum juga per-
caya sepenuhnya karena begitu bersukacita dan
terheran-heran melihat Yesus. Karena itu Yesus
berkata kepada mereka, “Apakah kalian mem-
punyai makanan di sini?” 42 Lalu mereka mem-
berikan sepotong ikan bakar kepada-Nya. 43 Dia
pun mengambil dan memakannya di hadapan
mereka semua.

44 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Sekarang
Ku-ulangi lagi apayangKu-katakankepadakalian
ketika Akumasih bersama dengan kalian, ‘Segala
nubuatan yang tertulis tentang diri-Ku dalam
kitab Hukum Musa, kitab para nabi, dan buku
Mazmur harus ditepati.’ ”

§ 24:36 memberi salam … Secara harfiah, Yesus berkata dua
kata dalam bahasa Yunani yang artinya, “Sejahteralah kalian.”
Kemungkinan besar Yesus menggunakan bahasa Ibrani waktu
menyampaikan salam ini— yaitu ‘Syalom’. Dalam bahasa Ibrani
‘Syalom’ adalah kata salam yang dipakai sehari-hari. Tetapi me-
mangdalamsituasi ini, kemungkinanbesarYesusbermaksud juga
menyampaikan sesuai dengan arti dasar perkataan itu— yaitu
ketenangan hati.
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45 Kemudian Yesus menerangi pikiran mereka
sehingga mereka bisa memahami isi Kitab Suci.
46 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Inilah yang
sudah dinubuatkan dalam Kitab Suci tentang
Aku: ‘Sesuai dengan rencana Allah, Kristus akan
menderita dan pada hari yang ketiga akan hidup
kembali dari kematian. 47 Lalu utusan-utusan
Aku akan mengabarkan berita keselamatan
kepada seluruh bangsa— mulai dari Yerusalem,
supaya mereka bertobat dan dosa-dosa mereka
diampuni.’ 48 Kalianlah yang menjadi saksi
mata yang akan Ku-utus untuk memberitakan
tentang semua kejadian itu. 49Dan kepada kalian
Aku akan mengutus Dia yang sudah dijanjikan
oleh Bapa-Ku.✡ Tinggallah di kota ini sampai
Allah memperlengkapi kalian dengan kuasa dari
surga.”

Yesus terangkat ke surga✡
50Kemudian Diamengajakmereka ke luar kota

Yerusalem, dan mereka semua pergi ke dekat
Betania. Lalu Dia mengangkat kedua tangan-Nya
untuk memberkati mereka. 51 Ketika Dia sedang
memberkati mereka, Dia terpisah dari mereka
lalu terangkat ke surga. 52 Mereka semua sujud
menyembah-Nya, lalu kembali ke Yerusalemden-
gan penuh sukacita. 53 Mereka selalu memuji-
muji Allah, dan karena itu mereka hampir tidak
pernahmeninggalkan teras Rumah Allah.

✡ 24:49 Yoh. 14:26; 15:26; 16:7; Kis. 1:4 ✡ 24:49 Mrk. 16:19-20;
Kis. 1:9-11
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