
Markus 1:1-2 i Markus 1:1-2

Injil Markus

Yohanes PembaptismenyiapkanumatAllah un-
tuk kedatangan Yesus✡

1-2 Inilah Kabar Baik* tentang Kristus† Yesus—

✡ 1: Mat. 3:1-12; Luk. 3:1-18; Yoh. 1:19-28 * 1:1-2 Kabar
Baik Kabar bahwa Allah sudah membuat jalan untuk mengam-
puni orang berdosa, supaya mereka bisa hidup dengan Dia untuk
selama-lamanya. Kabar Baik sering juga diterjemahkan dengan
‘Injil’. † 1:1-2 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 denganminyak zaitun sebagai tanda
dipilih dan disahkan oleh Allah. Dan setiap imam dan nabi pada
zaman itu jugadiurapi. Yesus pantas disebut ‘Yangdiurapi’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 Allah janjikan, yang akan berasal dari keturunan Raja Daud,
danyangakanmembebaskanbangsa Israel dari orang-orangyang
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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Anak Allah.‡ Kejadian ini dimulai seperti yang
dulu sudah ditulis oleh Nabi Yesaya dalam
bukunya. Yesayamenulis apa yang Allah katakan
kepada Anak-Nya seperti ini,

“Perhatikanlah: Aku akan mengutus seorang
pemberita lebih dulu, supaya dia menyi-
apkan jalan sebelum Aku mengutus En-
gkau.”✡

3 “Orang itu akan mengajar dengan suara yang
keras di padang gurun,

‘Mari kita menyiapkan diri kita untuk ke-
datanganTuhan! Danmarilahkitabersiap-

‡ 1:1-2 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 dalam Perjanjian Baru berkata (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). ✡ 1:1-2 Mal. 3:1
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siap untuk bertemu dengan Dia!’ ”§
4 Lama sesudah itu, orang yang Allah se-

butkan itu datang ke padang gurun. Namanya
Yohanes. Dia mengajar orang-orang yang datang
kepadanya dan berkata, “Kalian masing-masing
harus bertobat dari dosa-dosamu supaya Al-
lah mengampuni kamu. Dan untuk menun-
jukkan bahwa kamumau terus mengikut Tuhan,
datanglah kepada saya supaya saya membaptis
kamu.”* 5 Lalu datanglah orang banyak dari
§ 1:3 Kutipan dari Yes. 40:3 Markus mengutip ayat ini dari
Septuaginta (LXX) — yaitu terjemahan kuno ke dalam bahasa Yu-
nani, bukan langsungdari teks Ibrani, sehinggaayat yang terdapat
dalam Yes. 40:3 tidak persis sama. Para pembaca Yesaya pasal 40
dalam zaman sebelum Kristus membaca ayat ini dengan menye-
but TUHAN (yang merujuk ke YHWH), tetapi Markus mengutip
ayat ini dengan merujuk kepada Tuhan Yesus— sesuai kutipan di
ayat 2 dari Mal. 3:1. * 1:4 membaptis Dalam kebanyakan
terjemahan Alkitab kata dasar ‘baptis’ langsung dipinjam dari
bahasa Yunani. Artinya adalah mencelupkan atau memasukkan
sesuatu sebentar ke dalam air. Sebelum Yohanes Pembaptis mem-
ulai pelayanannya, sudah ada golongan-golongan orang Yahudi
yang melakukan baptisan sebagai syarat atau simbol agama yang
menggambarkan permohonan kepada Allah untuk dibersihkan
dari dosa dan minat hidup tanpa berdosa. Untuk kita orang
Kristen, baptisan masih mempunyai arti yang sama, tetapi diberi
arti yang baru dan lebih dalam lagi. Pertama, baptisan adalah
tanda bahwa kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut
Yesus seumur hidup. Karena Yesus sudahmembersihkan kita dari
dosa, baptisan jugamenunjukkanbahwakita akan terusberusaha
hidup bersih dari dosa dan sesuai kehendak Allah. Dan arti dalam
dari baptisan adalah bahwa secara rohani kita sudah dikuburkan
bersamaYesusdansudah ikutdihidupkankembalibersamaYesus.
Berarti sekarang kita menjalani hidup yang baru. Lihat Kis. 2:38;
Rom. 6:3-4; Gal. 3:26-28; Kol. 2:12-13.
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seluruh provinsi Yudea dan juga kota Yerusalem
kepada Yohanes di Sungai Yordan. Mereka semua
mengaku dosa-dosa mereka kepada Allah, lalu
Yohanes membaptis mereka di situ. 6 Cara hidup
Yohanes seperti cara hidup Nabi Elia pada zaman
dulu. Pakaian Yohanes terbuat dari bulu unta
dan ikat pinggangnya dari kulit binatang. Dan
Yohanes seringmakan belalang dan air madu.

7 Dia juga berkata kepada mereka begini,
“Tidak lama lagi akan datang Seorang yang lebih
berkuasa dari saya. Sebenarnya saya tidak layak
untukmelayaniDia,walaupunhanya tundukdan
membuka tali sandal-Nya.† 8 Saya hanya dapat
membaptis kalian dengan air, tetapi Dia yang
lebih berkuasa dari saya akan membaptis kalian
dengan Roh Kudus.”

Yohanes Pembaptis membaptis Yesus
9Beberapa waktu kemudian, Yesus datang dari

kampung Nazaret di provinsi Galilea. Lalu
Yohanesmembaptis Dia di Sungai Yordan. 10Pada
waktu Yesus keluar dari air, tiba-tiba Dia melihat
langit terbelah dan Roh Allah turun ke atas Dia
dalam bentuk burung merpati. 11 Lalu terdengar
suara Allah dari surga yang berkata, “Engkau
† 1:7 melayani Dia … Secara harfiah, “tunduk dan membuka tali
sandal-Nya.” Pada zaman Yesus, semua orang memakai sandal
yang terbuat dari kulit binatang, sehinga gampang sekali kaki
menjadi kotor saat berjalan. Oleh karena itu, waktu tamu ma-
suk ke dalam rumah, biasanya seorang budak atau pembantu
ditugaskan untuk membuka tali sandal dan mencuci kaki tamu.
Jadi frasa tersebut menggambarkan bahwa Yohanesmerasa tidak
layakuntukmengambil pekerjaan seperti itu bagi seorangKristus.
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adalah Anak-Ku yang sangat Ku-kasihi, dan En-
gkaumenyenangkan hati-Ku.”

Yesus dicobai oleh iblis✡
12 Sesudah itu Roh Allah langsung memimpin

Yesus ke daerah yang sepi. 13 Empat puluh hari
lamanyaYesus tinggal di daerah sepi itu—dimana
ada banyak binatang liar. Dan pada waktu itu
iblis berulang kali berusaha untukmencobai Dia,
tetapi tidak pernah berhasil. Lalu para malaikat
datangmelayani Yesus.

Yesusmemulai pekerjaan-Nya✡
14 Sesudah Yohanes Pembaptis dipenjarakan,

Yesus pergi ke Galilea dan mulai mengajar
Kabar Baik dari Allah di sana. 15 Yesus berkata,
“Bertobatlah dan percayalah kepada Kabar Baik,
karena sudah dekat waktunya Allah mendirikan
kerajaan-Nya di dunia ini.”

16 Waktu Yesus berjalan di pinggir Danau
Galilea, Dia melihat dua orang nelayan sedang
melemparkan jala mereka ke dalam danau.
Mereka adalah Simon— yang juga disebut Petrus,
dan adiknya Andreas. 17 Lalu Yesus berkata
kepada mereka, “Mari ikut Aku. Pekerjaan
kalian bukan lagi penjala ikan, tetapi Aku akan
mengajar kalian untuk menjaring orang-orang
supayamerekamenjadi pengikut-Ku.”

18 Pada waktu itu juga mereka langsung
meninggalkan jala mereka dan mengikut Yesus.
19-20 Yesus berjalan sedikit dari tempat itu, dan
Dia melihat lagi dua orang nelayan yang sedang
✡ 1:11 Mat. 4:1-11; Luk. 4:1-13 ✡ 1:13 Mat. 4:12-22; Luk.
4:14-15; 5:1-11
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memperbaiki jala-jala mereka di dalam perahu.
Mereka adalah Yakobus dan adiknya, Yohanes—
anak-anak dari Zebedeus. Begitu Yesus melihat
mereka, Dia langsung memanggil mereka. Pada
waktu itu juga mereka meninggalkan Zebedeus
dan beberapa anak buahnya, lalu mengikut
Yesus.

Yesus mengusir roh jahat dari orang Kaper-
naum

21 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya
pergi ke kota Kapernaum. Pada Hari Sabat Dia
masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi‡ dan
mengajar di situ. 22 Semua orang yang menden-
garkan ajaran-Nya merasa heran sekali, karena
Dia berbicara seperti seorang pemimpin yang
mempunyai kuasa untuk memerintah. Ajaran-
Nya bukan seperti ajaran para ahli Taurat.

23 Dan tiba-tiba seorang laki-laki yang dikua-
sai oleh roh jahat masuk dan berteriak, 24 “Hai,
Yesus orang Nazaret! Tidak ada urusanmu§
dengan kami! Apakah kamu datang untuk
‡ 1:21 Rumah pertemuan orang Yahudi Dalam bahasa Yunani
disebut “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. § 1:24 -mu Di ayat ini, kata
ganti untuknamaYesusmemakai huruf kecil. Walaupun roh jahat
ini tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, dia tidak sesungguhnya
menghormati dan tunduk kepada-Nya. Bandingkan Yak. 2:19.
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membinasakan kami? Saya sudah tahu siapa
kamu! Kamuadalah utusan yang suci dari Allah.”
25 Lalu Yesus langsung membentak roh jahat itu,
“Diam! Keluar dari orang ini!” 26 Roh jahat
itu mengguncang-guncangkan orang itu dengan
keras sekali, lalu keluar dari orang itu sambil
berteriak. 27 Semua orang yang melihat kejadian
itu menjadi heran sekali lalu berkata satu sama
lain begini, “Wah! Luar biasa! Ini suatu ajaran
yang baru! Orang inimempunyai kuasa sehingga
roh-roh jahat taat kepadanya.” 28Lalu berita ten-
tangYesus tersebardengancepat sekali di seluruh
provinsi Galilea.

Yesusmenyembuhkan banyak orang✡

29Waktu Yesus dan keempat murid-Nya keluar
dari rumah pertemuan itu, mereka langsung
masuk ke rumah Petrus* dan Andreas. Yakobus
dan Yohanes juga ikut. 30 Dan ketika mereka
masuk, ada orang yang memberitahukan kepada
Yesus bahwa ibu mertuanya Petrus sedang
berbaring di tempat tidur karena sakit demam.
31Maka Yesus datang kepadanya dan memegang
tangannya, lalu membantunya untuk duduk.
Pada waktu itu juga demamnya hilang. Lalu
ibu itu bangun dan melayani mereka. 32 Sore

✡ 1:28 Mat. 8:14-17; Luk. 4:38-41 * 1:29 Petrus Secara harfiah,
‘Simon’.



Markus 1:33 viii Markus 1:36

harinya, pada waktu hari hampir gelap,† orang-
orang di kota itu membawa kepada Yesus semua
orang yang sakit dan yang dikuasai setan-setan.
33 Hampir semua penduduk kota Kapernaum
berkumpul di depan rumah Petrus dan Andreas.
34Lalu Yesusmenyembuhkanmereka dari segala
macam penyakitnya. Dia juga mengusir setan-
setan yang menguasai banyak orang. Dia tidak
mengizinkan setan-setan ituuntukbicara, karena
roh-roh itu tahu siapa Dia.‡

Yesus memberitakan Kabar Baik di provinsi
Galilea✡

35 Besok paginya, waktu hari masih sangat
gelap, Yesus bangun dan meninggalkan rumah
itu lalu pergi ke daerah yang sepi untuk berdoa.
36 Waktu Petrus dan teman-temannya melihat
bahwa Yesus tidak ada di dalam rumah itu,
† 1:32 hari hampir gelap Hari Sabat untuk orang Yahudi dim-
ulai dari matahari tenggelam pada hari Jumat, sampai matahari
tenggelam pada hari Sabtu. Jadi penduduk di kota itu menunggu
sampai 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 dise-
diakan sebelum Hari Sabat, sebab menurut Hukum Taurat tidak
boleh menyalakan api dan memasak pada Hari Sabat. ‡ 1:34
tahu siapa Dia Maksudnya bukan bahwa setan-setan tahu na-
ma-Nya ‘Yesus’, tetapi seperti yang terjadi di Markus 5:7, mereka
berteriak begini, “Engkau adalah Anak Allah.” Jadi sudah jelas
bahwa setan-setan sudah tahu hubungan Yesus dengan Allah.
Kalau begitu, kenapa Yesus tidak mau setan-setan menyiarkan
berita yang benar itu tentang diri-Nya? Tentu sebabnya adalah
bahwa setan-setan tidak cocok menjadi saksi tentang diri-Nya.
✡ 1:34 Luk. 4:42-44
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mereka pergi mencari Dia. 37 Sesudah mene-
mukan Dia mereka berkata, “Mari kita pulang,
karena semua orang sedangmencari Bapa.”

38 Tetapi Dia menjawab, “Lebih baik kita pergi
ke tempat lain, ke kampung-kampung yang ada
di daerah ini, supaya Aku bisa mengajar tentang
Kabar Baik di situ juga. Karena untuk itulah
Aku datang.” 39 Jadi Dia pergi ke semua tempat
di provinsi Galilea dan mengajar dalam rumah-
rumah pertemuan mereka. Dia juga mengusir
banyak setan dari orang-orang.

Yesus menyembuhkan seorang yang menderita
penyakit kulit yangmenular✡

40 Pada waktu itu ada seorang yang kena
penyakit kulit yang menular.§ Dia datang berlu-
tut di depan Yesus dan berkata, “Kalau Bapamau,
Bapa pasti bisa menyembuhkan saya.”

41 Yesus sangat mengasihani orang itu, jadi
Dia menjamahnya* sambil berkata, “Aku mau
menyembuhkan kamu. Sembuhlah!” 42 Saat itu

✡ 1:39 Mat. 8:1-4; Luk. 5:12-16 § 1:40 penyakit kulit yang
menular Penyakit kulit yang dimaksudkan tidak sama dengan
penyakit yang disebut ‘kusta’ pada zaman sekarang. Menurut
Hukum Taurat para penderita penyakit kulit seperti ini dianggap
najis. Mereka tidak boleh mendekati orang-orang sehat, tidak
boleh masuk ke dalam rumah pertemuan Yahudi, dan harus
tinggal di luar kampung atau kota. Lihat Im. 13. * 1:41
menjamah Karena peraturan-peraturan yang ada dalam Hukum
Taurat tentangpenderita penyakit kulit yangmenular, orang sehat
jarangmenjamahataubersentuhandenganmereka. Tetapi dalam
ayat ini Yesusmenjamahorang sakit ini. KarenamemangDia tahu
bahwa orang itu akan sembuh.
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juga penyakit kulit orang itu langsung hilang dari
orang itu dan dia betul-betul sembuh.

43 Lalu Yesus langsung menyuruh orang itu
pergi dan dengan tegasmelarang, 44 “Jangan beri-
tahukan kepada siapa pun tentang apa yang ter-
jadi padamu! Pergilah dulu kepada salah satu
imam dan tunjukkan badanmu kepadanya. Lalu
berikan persembahan kepada Allah, seperti yang
sudah diperintahkan oleh Musa kepada setiap
orang yang sudah disembuhkan dari penyakit
kulit.† Dengan demikian semua orang akan tahu
bahwa kamu betul-betul sudah sembuh.”

45 Tetapi orang itu pergi dan menceritakan ke-
jadian itu ke sana kemari. Oleh karena itu, Yesus
tidak mau lagi masuk secara terang-terangan ke
dalam kota. Jadi Dia dan murid-murid-Nya ting-
gal di luar kota saja di daerah-daerah yang sepi.

† 1:44 diperintahkan oleh Musa … penyakit kulit Perintah terse-
but terdapat dalam Im. 14:1-32. Kalau imam sudah setuju bahwa
orang itu sembuh, maka orang itu harus datang kembali dengan
membawaduaekorburungyangmasihhidupkeRumahAllah, su-
paya seorang imam 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. (PL tidak menuliskan apa terjadi dengan mayat
burung pertama, tetapi kemungkinan besar burung itu 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 ke Rumah Allah di Yerusalem, karena persemba-
han-persembahan seperti ini tidak dilakukan di rumah-rumah
pertemuan di kampung-kampungmereka.
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Biarpun begitu, orang-orang darimana saja terus
berdatangan kepada-Nya.

2
Yesusmenyembuhkan orang lumpuh✡

1 Beberapa hari kemudian, Yesus kembali lagi
ke kota Kapernaum. Maka dengan cepat terse-
barlah berita di kota itu bahwa Yesus sudah
kembali. 2 Lalu banyak orang yang datang
dan berkumpul untuk mendengarkan Dia men-
gajar tentang Firman TUHAN. Rumah itu men-
jadi penuh karena banyak orang. Bahkan di
depan pintu pun tidak ada lagi tempat untuk
berdiri. 3 Sementara itu, ada empat orang
datang kepada Dia dengan membawa seorang
laki-laki yang lumpuh yang terbaring di atas ka-
sur. 4 Tetapi karena terlalu banyak orang, maka
mereka tidakbisamembawadia langsungkepada
Yesus. Oleh karena itu, mereka membawa dia
naik dengan kasurnya ke atap rumah dan mem-
bongkarnya tepat di tempat Yesus berada. Lalu
mereka menurunkan orang lumpuh itu dengan
kasurnya di depan Yesus. 5Waktu Yesus melihat
mereka melakukan itu, Dia tahu bahwa orang-
orang ini sangat yakin bahwaDia berkuasa untuk
menyembuhkan orang lumpuh ini. Maka Yesus
berkata kepada orang lumpuh itu, “Hai pemuda,
Aku sudahmengampuni dosa-dosamu.”

6 Tetapi ada beberapa orang ahli Taurat yang
sedang duduk di situ. Waktu mereka mendengar
Yesus berkata begitu, mereka menyalahkan Dia
✡ 2: Mat. 9:1-8; Luk. 5:17-26
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dengan berpikir begini, 7 “Berani sekali orang ini
berkata begitu! Dia sudahmenghina Allah! Tidak
ada seorang pun yang boleh mengampuni dosa
manusia, selain Allah sendiri.”

8Waktu itu juga Yesus langsung tahu apa yang
mereka pikirkan. Lalu Dia menegur mereka,
“Aku tahu bahwa kalian ragu-ragu dalam hati
tentang apa yang Aku katakan itu! 9 Tentu
kalian sulit menerima ketika Aku berkata kepada
orang lumpuh ini, ‘Aku sudahmengampuni dosa-
dosamu.’ Apakah lebihmudahbagikalianmener-
ima kalau Aku katakan kepadanya, ‘Bangun-
lah, angkat kasurmu dan pulanglah’? 10 Tetapi
melalui perkataan ini Aku membuktikan kepada
kalianbahwaAku sebagaiAnakManusia*berhak
untuk mengampuni dosa manusia!” Lalu Yesus
berkata kepada orang lumpuh itu, 11 “Bangunlah,
angkat kasurmu dan pulanglah ke rumahmu!”
12 Pada waktu itu juga orang lumpuh itu bangun,
diamengangkat kasurnya, dankeluardari rumah
itu. Semua orang yang melihat hal itu sangat
heran, dan mereka memuji Allah begini, “Kita
* 2:10 Anak Manusia Waktu Yesus tinggal di dunia, Dia ser-
ing menyebut diri-Nya “Anak Manusia.” Tetapi arti istilah ini
bukan mengarah kepada kata ‘anak’. Dalam bahasa Ibrani, ‘anak
manusia’berarti ‘manusia biasa’. Yesusmenyebut diri-Nya seperti
itu untuk mengingatkan para pendengar-Nya tentang apa yang
NabiDaniel saksikandalampenglihatan tentangRaja Penyelamat.
(Dan. 7:13-14) Karena Daniel melihat Yesus di surga dalam ben-
tuk seperti ‘anak manusia’— maksudnya dalam bentuk ‘manusia
biasa’, waktuAllahmelantikDia sebagaiRajaatas semuayangada.
Dalampenerjemahan ini, ‘yaituAku’ sering ditambah supaya jelas
bahwa Yesus sedang berbicara tentang diri-Nya sendiri.
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belum pernah melihat keajaiban yang seperti
ini!”

Yesusmemanggil Matius✡
13 Waktu Yesus kembali lagi ke pantai Danau

Galilea, banyak orang datang kepada-Nya, lalu
Dia mengajar mereka. 14 Sesudah mengajar,
Yesus berjalan lagi dari tempat itu dan melihat
seorang petugas pemerintah sedang duduk di
tempat kerjanya. Pekerjaan orang itu adalah
penagih pajak† dari masyarakat untuk diberikan
kepadapemerintahRoma. Namaorang ituadalah
Matius‡— anak Alfeus. Yesus mendekati dia dan
berkata begini, “Mari, ikutlah Aku!” Waktu itu
jugaMatius langsungberdiri danmengikut Yesus.

15 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya makan
malam di rumah Matius. Teman-teman sek-
erja Matius, dan orang-orang lain yang juga di-
anggap berdosa§ ikut makan bersama mereka.
Pada waktu itu banyak orang sering mengikuti
Yesus. 16 Beberapa ahli Taurat dari kelompok
✡ 2:12 Mat. 9:9-13; Luk. 5:27-32 † 2:14 penagih 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 sebenarnya. (Luk. 3:12-13) Karena itu para
penagih pajak menjadi kaya. ‡ 2:14 Matius Markus menulis
nama Matius yang lain— yaitu ‘Lewi’. Sekarang kita lebih kenal
dia sebagai Matius— seperti tertulis dalam Mat. 9:9-13; 10:3.
§ 2:15 juga dianggap berdosa Semua penagih pajak dianggap
orang berdosa. Lihat catatan di ayat 14.



Markus 2:17 xiv Markus 2:18

Farisi* datang dan melihat bahwa Yesus serta
murid-murid-Nya sedang makan bersama den-
gan orang-orang yang dianggap berdosa itu. Lalu
mereka berkata kepada murid-murid-Nya, “Ke-
napa guru kalian makan bersama dengan para
penagih pajak dan orang-orang berdosa lain-
nya?!”

17Waktu Yesus mendengar perkataan mereka,
Dia berkata kepada mereka begini, “Orang yang
sehat tidak perlu ke dokter. Yang perlu ke dokter
adalah orang sakit. Begitu juga dengan Aku. Aku
datang untuk memanggil orang-orang berdosa
supaya bertobat— bukan untuk orang-orang yang
merasa dirinya benar!”

Yesus menjawab pertanyaan tentang kenapa
murid-murid-Nya tidak berpuasa✡

18Pada hari yang lain, seperti kebiasaan nenek
moyang orang Yahudi, murid-murid Yohanes
Pembaptis sedang berpuasa. Begitu juga den-
gan anggota kelompok Farisi. Jadi ada beberapa
orang yangdatang kepadaYesus danbertanyabe-
gini, “Para murid Yohanes sering berpuasa. Para
anggota kelompok Farisi juga begitu. Mengapa
murid-muridmu tidak?”
* 2:16 kelompok Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang
selalu mempertahankan bahwa semua peraturan Musa dan yang
ditambah oleh nenek moyang orang Yahudi harus diikuti secara
teliti. Oleh karena itu banyak dari mereka berbangga begini,
“Kami ini yang sangat berkenandi pandanganAllah.” Olehkarena
itu juga kebanyakan mereka juga tidak senang kepada Yesus,
karenaDia tidak termasuk golonganmereka, danmerekamenjadi
iri hati karenabanyakorangmengikutiDia. ✡ 2:17 Mat. 9:14-17;
Luk. 5:33-39
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19Yesusmenjawabdenganmemberikancontoh
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. 20 Tetapi coba kalian pikir apa
yang akan terjadi kalau pengantin laki-laki di-
bunuh oleh musuh-musuhnya. Hal itulah yang
akan terjadi dengan Aku, dan pada waktu itulah
murid-murid-Ku akan berpuasa sebagai tanda
berdukacita.”

21 Lalu Yesus memberi dua contoh lagi kepada
mereka: “Kalau orang punya baju lama yang su-
dah robek, dia tidak bisa menambal baju itu den-
gan kain yang baru. Karena kalau baju itu dicuci,
kain baru yang ditambal itu akan mengecil, dan
akan membuat bagian yang robek itu tambah
robek lagi. 22Begitu juga dengan air anggur yang
baru.† Anggur itu tidak bisa diisi ke dalam kan-
tong kulit yang lama. Karena waktu air anggur
itumenguap dan udaranya tidak bisa keluar, kan-
tong itu akanmenjadi rusak. Akhirnya air anggur
akan tumpah dan kantong kulit itu dibuang saja.
Karena itu, air anggur yang baru harus diisi ke

† 2:22 air anggur yang baru Air dari buah anggur yang baru
diperas disebut ‘air anggur baru’ dan rasanya manis. Air anggur
baruyangdisimpandalamwaktu tertentuakanmengalamiproses
fermentasi. Semakin lama disimpan, kadar alkoholnya akan se-
makin tinggi. Pada zamanAlkitab, yang disebut ‘anggur baru’ bisa
mengandung alkohol, tetapi tidak setinggi kadar alkohol anggur
lama.
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dalam kantong kulit yang baru juga.”‡

Yesus adalah Tuhan atas Hari Sabat✡
23 Pada Hari Sabat, Yesus bersama murid-

murid-Nya sedang berjalan lewat ladang gan-
dum yang luas. Karena lapar, murid-murid-
Nya mengambil beberapa bulir gandum dan
memakan biji-bizinya. 24Waktu itu ada beberapa
orang Farisi yang melihat hal itu, lalu berkata
kepada Yesus, “Kenapa murid-muridmu berbuat
demikian?! Mereka sedang melanggar peraturan
Hari Sabat.”

25 Lalu Yesus menjawab mereka, “Tentu kalian
sudah tahu cerita tentang Daud pada saat dia
danorang-orangyangmengikutinyasedang lapar
dan membutuhkan makanan. 26 Daud masuk ke
dalamKemahTUHANuntukmeminta roti kepada
Abyatar— yang pada waktu itu bertugas sebagai
imam agung. Roti yang diberikan kepada Daud
adalah roti yang selalu ditaruh di Tempat Suci di
dalamKemahTUHAN.Sedangkanmenurutperat-
uran Hukum Taurat, roti itu hanya bisa dimakan
oleh para imam.✡ Tetapi, karenamerekamembu-
tuhkanmakanan,makaapayangdilakukanDaud
pada saat itu tidak dianggap berdosa.”

‡ 2:22 yang lama dan yang baru Dalam kedua contoh ini, Yesus
membandingkan sesuatu yang lama dengan sesuatu yang baru.
Danajaran inidiberikanwaktuDiaditanya tentangkebiasaandari
nenek moyang orang Yahudi tentang berpuasa. Ternyata, seperti
kain baru dan anggur baru, pengajaran Yesus tidak bisa disatukan
dengan ajaran yang lama dari nenekmoyang. Hal yang sama juga
bisa dilihat dalam cerita yang berikut. ✡ 2:22 Mat. 12:1-8; Luk.
6:1-5 ✡ 2:26 Im. 24:9; 1Sam. 21:1-6
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27 Lalu Yesus berkata lagi kepada orang-orang
Farisi itu, “TUHAN mengadakan Hari Sabat un-
tuk menolong manusia— bukan untuk mem-
buat hidup manusia menjadi budak Hari Sabat!
28 Begitu juga Aku sebagai Anak Manusia adalah
Tuhan yang punya kuasa untuk menentukan se-
mua, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan pada Hari Sabat.”

3
Yesus menyembuhkan orang yang tangannya

lumpuh sebelah padaHari Sabat✡
1 Pada waktu Yesus masuk lagi ke dalam salah

satu rumah pertemuan orang Yahudi,* di situ
ada seorang laki-laki yang salah satu tangan-
nya sudah lumpuh. 2 Di situ juga ada beber-
apa orang Farisi† yang sedang mengawasi Yesus
dengan baik. Karena mereka sudah meren-
canakan, kalau Dia menyembuhkan orang itu
pada Hari Sabat, mereka akan melaporkan Dia
kepada pemimpin-pemimpin Yahudi.

3 Lalu Yesus berkata kepada orang yang tan-
gannya lumpuh itu, “Mari berdiri di depan sini.”
4 Dan Yesus bertanya kepada mereka, “Menurut
Hukum Taurat, apa yang boleh kita perbuat pada
Hari Sabat? Apakah kita diizinkan berbuat baik,
atau berbuat jahat? Atau apakah kita diizinkan

✡ 3: Mat. 12:9-14; Luk. 6:6-11 * 3:1 rumah pertemuan
Lihat catatan di Mrk. 1:21. † 3:2 Farisi Secara harfiah di sini
Markusmenulis ‘mereka’, yangmerujuk kepada orang-orang dari
kelompok Farisi di bagian akhir pasal 2. Dan di ayat 6, sudah jelas
bahwa yang dimaksudkan adalah orang-orang Farisi.
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menyelamatkannyawaorang, ataumembunuh?”
Tetapi tidak ada yangmenjawab.

5 Lalu Yesus melihat ke sekeliling orang-orang
itu dengan marah, tetapi Dia juga merasa sedih
karena mereka begitu keras kepala. Kemu-
dian Dia berkata kepada orang yang tangannya
lumpuh itu, “Luruskan tanganmukedepan.” Lalu
orang itu mengarahkan tangannya, dan dia pun
langsung sembuh! 6 Sesudah orang-orang Farisi
keluar dari rumah pertemuan itu, mereka lang-
sung bertemu dengan teman-teman raja Herodes
untukmengatur rencana bagaimana caranya un-
tukmembunuh Yesus.

Yesus menyembuhkan banyak orang di pinggir
danau

7 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya
meninggalkan tempat itu dan pergi ke Danau
Galilea. Banyak orang mengikuti mereka dari
belakang— yaitu orang dari provinsi Galilea
dan Yudea. 8 Dan ada juga yang datang dari
Yerusalem, daerah Idumea, dan dari daerah
sebelah timur Sungai Yordan. Ada juga dari
daerah sekitar Tirus dan Sidon. Mereka semua
datang karenamereka sudahmendengar tentang
hal-hal luar biasa yang Yesus lakukan.

9WaktuYesusmelihatbanyak sekali orangyang
berkumpul, Dia berkata kepada murid-murid-
Nya, “Tolong siapkan perahu, supaya Akumenga-
jar dari atas perahu itu. Karena kalau Aku men-
gajar dari sini, nanti Aku terjepit.” 10Pada hari itu
Yesusmenyembuhkan banyak orang sakit. Tetapi
masih banyak lagi orang sakit lain yang saling
mendorong supaya mereka bisa mendekati dan
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menyentuhDia. 11Danada jugaorang-orangyang
dikuasai oleh roh-roh jahat. Waktu roh-roh jahat
itu melihat Yesus, mereka yang dikuasai itu lang-
sung jatuh ke tanah dan berteriak, “Engkaulah
Anak Allah!” 12 Tetapi Yesus melarang roh-roh
jahat itu dengan keras supaya tidak memberi-
tahukan tentang diri-Nya.

Yesus memilih dua belas orang untuk menjadi
rasul-Nya✡

13-14 Sesudah itu, Yesus naik ke atas bukit, dan
Dia memanggil dua belas orang yang sudah Dia
pilih. Lalu mereka datang kepada-Nya. Dia men-
gangkat mereka sebagai rasul-rasul-Nya, supaya
mereka bersama-sama dengan Dia, dan mereka
juga bisa diutus untuk menyebarkan berita kese-
lamatan. 15 Dia juga memberikan kuasa kepada
mereka supaya mereka bisa mengusir setan-
setan.

16Nama-namakeduabelas rasulyangdipilih itu
adalah
Simon— yang Yesus beri nama baru Petrus,
17 dan kedua anak dari Zebedeus— yaitu Yakobus

dan Yohanes. Yesus juga memberi nama
baru untuk mereka “Boanerges.” Nama itu
berarti “Anak-anak Guntur.”‡

18Lalu yang lainnya Andreas, Filipus,
Bartolomeus, Matius,
Tomas, dan juga Yakobus— anak dari Alfeus,
✡ 3:12 Mat. 10:1-4; Luk. 6:12-16 ‡ 3:17 Anak-anak Guntur Ada
kemungkinan Yesus memberi nama itu karena kedua bersaudara
ini sifatnya mengambil keputusan cepat dan langsung bertindak.
Jadi sifat yang cepat itu digambarkan seperti kilat dan guntur.
(Lihat Luk. 9:54; Mrk. 9:38.)
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Tadeus, dan Simon— yang pernah mengikuti ger-
akan orang-orang yang berjuang supaya
Israel bebas dari penjajahan Roma,

19 dan Yudas— yang berasal dari desa Kariot. Di-
alah yang kemudianmengkhianati Yesus.

Menurut ahli-ahli Taurat, Yesus bekerja dengan
kekuatan iblis✡

20 Sesudah itu Yesus kembali ke rumah yang
biasaDia tinggal. Tetapibanyakorangberkumpul
lagi di situ, sampai Yesus dan murid-murid-Nya
sama sekali tidak ada waktu untuk istirahat,
maupun untuk makan. 21 Pada waktu itu ada
orang-orang yang berkata tentang Yesus, “Dia su-
dah gila.” Waktu keluarga-Nya mendengar hal
itu, mereka mulai berjalan ke tempat itu untuk
memaksakan Yesus pulang.

22 Tetapi ada juga ahli-ahli Taurat yang datang
dari Yerusalem. Mereka berkata, “Yesus sudah
dirasuki oleh iblis— yaitu Beelzebul, pemimpin
para setan.§ Jadi iblis itulah yangmemberi kuasa
kepada Yesus untukmengusir setan-setan.”

23Karena ituYesusmemanggil orangbanyak itu
untuk berkumpul, dan mulai berbicara kepada
mereka, “Tidak mungkin iblis mengusir roh-roh
yang berpihak kepada dia.”* Lalu Yesus men-
gajar mereka dengan menggunakan beberapa

✡ 3:19 Mat. 12:22-32; Luk. 11:14-23; 12:10 § 3:22 Beelzebul
adalahnama lainuntukLusiferatau iblis. * 3:23 Tidakmungkin
… berpihak kepada diamenerjemahkan pertanyaan retoris dalam
bahasa Yunani begini, “Bagaimanamungkin iblis mengusir pihak
iblis?” Ini bukan pertanyaan untuk mendapat informasi. Yesus
memakai pertanyaan ini untukmemulai ajarannya.
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gambaran: 24-26 “Kaki-tangan iblis tidak mungkin
terpecah-pecah dan saling melawan. Itu bisa
digambarkan dengan satu negara atau satu kelu-
arga: Kalau mereka saling melawan dan saling
berperang, berarti negara atau keluarga itu akan
hancur. Jadi sudah jelas bahwa iblis tidak bisa
memberi kekuatan kepada-Ku untuk mengusir
roh-roh yang berpihak kepada dia. Karena kalau
itu terjadi, berarti kerajaan iblis sudah hancur.
27 Aku di sini sebagai musuh iblis, dan datang
untuk merampas harta dari dia. Tidak ada orang
yang berani begitu saja masuk untuk mencuri
ke dalam rumah orang yang sangat kuat. Tetapi
sebelum masuk, dia harus lebih dulu mengikat
orang yang kuat itu, baru dia bisa masuk ke
rumahnya danmerampas barang-barangnya.

28 “Apa yang Aku katakan ini benar: Al-
lah bersedia mengampuni segala macam dosa
orang-orang, termasuk juga dosa waktu orang
menghina Dia. 29 Tetapi orang yang menghina
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Roh Kudus† tidak akan pernah diampuni oleh Al-
lah untuk dosa besar itu. Mereka harus menang-
gung dosa itu sampai selama-lamanya.” 30 Yesus
berkata begitu karena orang-orang yang sudah
menghina Dia dengan berkata, “Yesus sudah
dikuasai oleh roh jahat.”

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

31Padawaktu itu juga, ibudansaudara-saudara
Yesus tiba di rumah itu dan menunggu di luar.
Mereka minta tolong kepada orang untuk me-
manggil Dia. 32 Waktu itu Yesus sedang duduk
di dalam rumah itu dan dikelilingi oleh orang
banyak. Lalu ada orang yang menyampaikan

† 3:29 menghina Roh Kudus Yesus menasihati mereka tentang
dosamenghina Roh Kudus karena ahli-ahli Taurat sudah berkata,
“Yesus itu sudah dikuasai oleh iblis,” dan, “Yesus bekerja dengan
kekuatan iblis.” (ayat 22 dan 30) Hati mereka begitu tertutup
kepada Yesus sehingga hal-hal baik yang dilakukan-Nya melalui
kekuatan Roh Allah dianggap sebagai kejahatan. Tidak mungkin
seseorang dengan pikiran seperti itu bisa bertobat. Pikiran seperti
menghina Roh Allah bisa dibandingkan dengan 1 Yoh. 5:16— di
mana Yohanes menulis tentang “dosa yang mendatangkan kema-
tian,” yang juga tidak bisa diampuni. Tetapi bagi kita yang sudah
percaya kepada Yesus, kita tidak perlu takut dengan berkata,
“Apakah saya pernah menghina Roh Allah dan Allah tidak akan
mengampuni saya?” Kalau kita masih merasa sedih dan minta
ampun ketika jatuh dalam dosa, dan kalau kita masih ingin hidup
baik di hadapan Allah, sudah jelas Roh Allah masih bekerja di
dalam hati kita. Kalau kita masih mau bertobat, berarti kita tidak
berbuat dosa yang menghina Roh Allah. ✡ 3:30 Mat. 12:46-50;
Luk. 8:19-21
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kepada-Nya begini, “Guru, ibu dan saudara-
saudaramu mau bertemu. Mereka sedang me-
nunggu di luar.”

33Tetapi Yesus menjawab, “Sekarang Aku akan
menunjukkan kepada kalian orang-orang yang
Aku anggap seperti ibu dan saudara-saudari-
Ku.”‡ 34 Lalu Dia memandang orang-orang yang
duduk di sekitar-Nya dan berkata, “Orang-orang
inilah yang Aku anggap seperti ibu dan saudara-
saudari-Ku— 35 yaitu orang-orang yang menaati
kemauan Allah. Mereka itulah yang Aku anggap
seperti ibu, saudara, dan saudari-Ku!”

4
Perumpamaan tentang bibit yang ditabur✡

1 Waktu Yesus mengajar lagi di pinggir Danau
Galilea, banyak sekali orang berkumpul men-
gelilingi Dia. Karena itu Dia naik ke atas perahu
yang sedang berlabuh dan duduk di situ, sedan-
gkan orang banyak itu tetap berdiri di pinggir
danau. 2Lalu Yesus mengajar banyak hal kepada
merekamelalui berbagaiperumpamaan— seperti
yang berikut ini:

3 “Dengarkanlah baik-baik! Pada suatu hari
seorang petani pergi menabur bibit di ladang.
4Waktu dia menabur bibit itu, sebagian jatuh di
jalan. Lalu burung-burung datang danmemakan
bibit itu sampai habis. 5 Ada juga yang jatuh
di tanah yang berbatu-batu. Lalu tunas dari
‡ 3:33 saudara-saudari-Ku! Seperti Mrk. 3:23, Yesus memulai
ajaran-Nya dengan pertanyaan retoris yang diterjemahkan seba-
gai pernyataan. ✡ 4: Mat. 13:1-9; Luk. 8:4-8
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bibit itu cepat keluar, karena lapisan tanahnya
tipis. 6 Waktu sinar matahari menjadi panas,
tunas-tunas itu menjadi layu dan kering, karena
akarnya tidak bisa masuk ke dalam tanah. 7Ada
juga bibit yang jatuh di antara rumput yang
berduri. Tetapi rumput itu tumbuh semakin be-
sar lalumenghambat tunas itu untuk bertumbuh,
sampai akhirnya tidak berbuah. 8 Sedangkan
yang sebagian lagi jatuh di tanah yang subur.
Bibit-bibit itu bertunas, tumbuh menjadi besar
danmenghasilkan banyak biji. Satu tanaman ada
yangmenghasilkan tigapuluhbiji, adayangenam
puluh biji, dan ada juga yang sampai seratus biji.”
9Lalu Yesus berkata kepadamereka begini, “Buat
apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”

Alasan Yesus mengajar dengan memakai pe-
rumpamaan✡

10Waktu Yesus sedang sendirian,murid-murid-
Nya dan beberapa orang yang mendengar pe-
rumpamaan itu datang kepada-Nya dan berkata,
“Kami belum mengerti apa arti perumpamaan
tadi.”

11 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Dulu
manusia tidak diizinkan untuk mengerti ajaran-

✡ 4:9 Mat. 13:10-17; Luk. 8:9-10
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ajaran tentang kerajaan Allah.* Tetapi sekarang
kalian sudah diberikan izin untuk mengerti hal-
hal yang rahasia itu. Tetapi untuk mereka yang
lain, Aku selalu mengajarkan hal-hal itu melalui
perumpamaan. 12 Karena Allah mau supaya ter-
jadi seperti yang ditulis oleh nabi, waktu Allah
berkata,
‘Biarpun bangsa ini melihat banyak keajaiban,

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

mereka tidak akanmengerti.
Jangan sampai mereka bertobat dan kembali

kepada-Ku,
supaya Aku tidak usah mengampuni
mereka!’ ”✡

Yesus menjelaskan tentang arti perumpamaan
bibit yang ditabur✡

13 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Kenapa
kalian tidak mengerti arti dari perumpamaan
itu?! Lain kali kalau Aku mengajar lagi den-
gan perumpamaan seperti itu, kalian tetap tidak

* 4:11 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 (Dan. 7:13-14, Mat. 6:10). ✡ 4:12 Yes. 6:9-10 ✡ 4:12
Mat. 13:18-23; Luk. 8:11-15
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mengerti.” 14 Lalu Yesus menjelaskan perumpa-
maan itu dengan berkata,

“Orang yang menabur bibit itu sama
seperti orang-orang yang menyebarkan ajaran
TUHAN.

15 Bibit yang jatuh di jalan, itu sama seperti
orang-orang yang baru mendengarkan ajaran
dari TUHAN, tetapi iblis datang dan mencuri
ajaran itu dari hati mereka.

16 Dan bibit yang jatuh di tanah yang
berbatu-batu seperti orang-orang yang
mendengarkan ajaran dari TUHAN dan
langsung menerimanya dengan senang
hati. 17 Tetapi ajaran itu tidak bisa berakar
di hati mereka dan tidak bertahan lama.
Waktu mereka mengalami kesusahan atau
penganiayaan karena mengikuti ajaran itu,
mereka akan cepat meninggalkan TUHAN.

18 Begitu juga bibit yang jatuh di antara
rumput berduri sama seperti orang-orang yang
sudah mendengarkan ajaran dari TUHAN,
19 tetapi mereka kuatir tentang kebutuhan
hidupnya di dunia, dan mereka terpengaruh
karena ingin menjadi kaya. Jadi mereka sibuk
mencari bermacam hal yang mereka inginkan.
Semua keinginan itu menjadi seperti rumput
berduri yang menghambat ajaran itu sehingga
tidak berhasil dalam hidupmereka.

20 Dan bibit yang jatuh di tanah yang subur
sama seperti orang-orang yang mendengarkan
ajaran dari TUHAN dan menerimanya dengan
sepenuh hati. Seperti tanah yang subur itu,
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mereka menghasilkan banyak buah†— seperti
satu tanaman yang menghasilkan tiga puluh,
atau enam puluh, atau pun seratus biji.”
Kita harusmengerti ajaran-ajaran Yesus✡

21 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka,
“Orang tidak mungkin menaruh pelita yang
menyala di bawah ember! Juga tidak mungkin
menaruhnya di bawah tempat tidur. Tetapi pelita
selalu ditaruh di tempat yang tinggi, supaya
bisa memberi terang dalam rumah. 22 Begitu
juga semua ajaran yang Aku ajarkan lewat
perumpamaan kepada orang banyak: Sekarang
artinya dirahasiakan, tetapi nanti semuanya
akan terbuka. Yang sekarang tidak jelas, nanti
akanmenjadi jelas.” 23Lalu Yesus berkata kepada
mereka, “Buat apa telingamu itu?! Dengarlah
itu!”

24 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka,
“Apa yang Aku ajarkan, kalian masing-masing
harus menyimpannya dengan baik di dalam
hatimu. Karena sebagaimana kamu berusaha
untuk mengerti ajaran-Ku, begitu juga Allah
† 4:20 menghasilkan banyak buah Dalam Firman TUHAN yang
lain, kita bisa melihat bagaimana caranya manusia bisa ‘meng-
hasilkan buah’. Pertama, kabar baik dari Allahmembuatmanusia
bisa percaya. Kita lihat juga bahwa seseorang bisa ‘menghasilkan
buah’ dengan setia melakukan apa yang TUHAN perintahkan
dalam kehidupannya (Mat. 5-7). Kita juga ‘menghasilkan buah’
kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita baik di mata TUHAN
(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
TUHAN. ✡ 4:20 Mat. 13:12; Luk. 8:16-18
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akan menambahkan kemampuan kepadamu un-
tuk memahaminya. Bahkan Dia akan menam-
bahkan lebih banyak hikmat lagi. 25 Jadi orang
yang mempunyai kemampuan untuk mengerti
ajaran-Ku, Allah akan menambahkan kemam-
puanuntukmengerti lebih lagi kepadanya. Tetapi
bagi orang yang tidak berusaha untukmengingat
dan mengerti ajaran-Ku, Allah akan mengambil
kemampuan untukmengerti itu darinya.”‡

Duaperumpamaan tentangperkembanganker-
ajaan Allah di dunia✡

26Lalu Yesus memberikan perumpamaan yang
lain lagi kepada mereka. “Kerajaan Allah sama
seperti seorang petani yang menabur bibit gan-
dum di ladangnya. 27 Sesudah menabur bibit
itu, dia pergi dan hidup seperti biasa. Dia
tinggal siang dan malam tanpa merasa kuatir
tentang bibit itu. Dengan sendirinya bibit itu
bertunas dan terus bertumbuh, tetapi orang
itu tidak mengerti bagaimana caranya bibit itu
bisa bertumbuh. 28 Tanpa bantuan dari petani
itu, bibit gandum yang sudah ditaburkan ke
tanah akan tumbuhdengan sendirinya danmem-
berikan hasil. Pertama bibit itu akan bertu-
nas, lalumengeluarkan tangkai yang kecil seperti
‡ 4:25 Secara harfiah Yesus menggunakan gambaran takaran
mengenai pelajaran-Nya: “Perhatikanlah apa yang kalian dengar.
Takaran yang kalian pakai akan menjadi ukuran yang dipakai
pula kepada kalian, bahkan akan ditambahkan lagi. 25 Karena
siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi lagi, dan siapa
yang tidakmempunyai, bahkan apa yang dia punyai akan diambil
darinya.” Untuk terjemahan bahasa Inggris yang seperti TSI, lihat
NLT. ✡ 4:25 Mat. 13:31-32, 34; Luk. 13:18-19
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rumput. Dan tangkai akan menjadi besar, lalu
bulir-bulirnya tumbuh, dan akhirnya menjadi
penuh dengan biji. 29 Ketika biji-biji itu masak,
petani itu tahu bahwa sudah siap untuk dipa-
nen. Lalu dia segera mengambil sabitnya dan
menyabitnya.”

Kerajaan Allah seperti biji sawi✡
30 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, “Su-

paya lebih jelas, Akumemberikan perumpamaan
ini lagi untuk menunjukkan gambaran tentang
kerajaan Allah kepada kalian. 31 Kerajaan Al-
lah adalah seperti biji sawi.§ Biarpun bizinya
yang paling kecil di dunia, 32waktu ditanam, biji
itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang pal-
ing besar di ladang. Tumbuhan itu akan men-
geluarkan cabang-cabang yang besar sehingga
burung-burung bisamembuat sarang dan berlin-
dung di situ.”

33 Yesus memakai banyak perumpamaan
seperti itu untuk mengajar mereka, karena
dengan cara itu mereka bisa mengerti. 34 Dia
selalu memakai perumpamaan untuk mengajar
orang banyak. Tetapi waktu Yesus dan murid-
murid-Nya sendirian, Dia menjelaskan arti

✡ 4:29 Mat. 13:31-32, 34; Luk. 13:18-19 § 4:31 biji sawi Tana-
man sawi (atau sesawi) yang tumbuh di Israel tidak sama dengan
sawi yang tumbuh di Indonesia. Sawi di Indonesia tidak “menjadi
besar seperti pohon” dan burung-burung tidak bisa “bersarang
pada cabang-cabangnya.” Yang terpenting dalam perumpamaan
ini adalah bahwa sesuatu yang dimulai dari yang kecil sekali
bisa tumbuh sampai menjadi besar sekali. Hal itulah yang sama
dengan kerajaan Allah.
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dari setiap hal yang digambarkan dalam
perumpamaan itu.

Yesusmenghentikan badai✡
35 Lalu, ketika sudah mulai malam, Yesus

berkata kepada murid-murid-Nya, “Mari kita
pergi ke seberang danau.” 36 Lalu mereka be-
rangkatdanmeninggalkanorangbanyak itu, den-
gan memakai perahu yang Yesus pakai untuk
mengajar. Ada juga perahu-perahu lain yang
mengikuti mereka. 37 Tiba-tiba angin kencang
dan ombak besar datang dan menghantam per-
ahu itu, sehingga perahu itu oleng dan air masuk
sampai hampir penuh. 38 Saat itu, Yesus sedang
tidur di bagian belakang perahu dengan kepala
di atas bantal. Lalu murid-murid-Nya memban-
gunkan Dia dan berkata, “Guru, kenapa engkau
tidak peduli?! Sebentar lagi kita akan tenggelam
dan binasa!”

39 Lalu Yesus bangun dan memerintahkan an-
gin dan danau, “Berhenti dan diamlah!” Saat itu
juga angin kencang itu berhenti dan danau itu
menjadi tenang sekali. 40 Kemudian Dia berkata
kepada mereka, “Kenapa kalian gampang sekali
menjadi takut! Sekarang sudah jelas bahwa
kalian belum percaya kepada-Ku!”

41 Lalu mereka menjadi sangat takut dan hor-
mat kepada-Nya, lalu berkata satu sama lain,

✡ 4:34 Mat. 8:18, 23-27; Luk. 8:22-25
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“Wah, orang macam apa dia ini?!* Angin dan
danau pun taat perintahnya.”

5
Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang

Gerasa✡
1 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya sampai di

seberang danau, di daerah sekitar kota Gerasa.*
2 Saat Yesus turun dari perahu, seorang laki-laki
yang dikuasai oleh roh jahat langsung menemui-
Nya. Orang itu keluar dari gua-gua pekuburan†
yang ada di dekat pantai itu. 3Orang itumemakai
gua-gua pekuburan itu sebagai tempat tinggalnya
dan dia sangat berbahaya. Orang-orang Gerasa
sering kali mengikat dia. Tetapi dia bisa ter-
lepas biarpun dia sudah diikat dengan rantai
besi. 4Waktu kaki dan tangannya diikat dengan
rantai besi, dia memutuskan rantai itu. Rantai
yang di kakinya, dibantingnya sampai hancur.
Tidak ada seorang pun yang bisa menahan dia.

* 4:41 Wah, orangmacamapa dia ini?! Secara harfiah, “Siapakah
orang ini …” Ini bukan pertanyaan untuk mengenal nama, tetapi
artinya seperti diterjemahkan— yaitu sama dengan yang ditulis
Matius di Mat. 8:27. Di ayat ini, kata ganti untuk nama Yesus
memakai huruf kecil, karena yang berbicara bukan orang yang
percaya bahwa Dia adalah Anak Allah. ✡ 5: Mat. 8:28-34;
Luk. 8:26-39 * 5:1 Gerasa Dalam beberapa salinan kuno,
nama ini ditulis “Gadara.” † 5:2 gua-gua 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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5 Siang-malam orang itu berada di dalam gua-
gua pekuburan itu dan di bukit-bukit yang ada
di sekitar situ. Dia sering berteriak dan melukai
badannya dengan batu.

6Waktu diamelihat Yesus dari jauh, dia lari dan
berlutut di hadapan-Nya. 7-8 Lalu Yesus beber-
apa kali berkata kepada roh jahat itu, “Hei roh
jahat, keluar dari orang ini!” Lalu dengan suara
keras orang itu berteriak, “Yesus Anak Allah yang
tertinggi, kenapa kamu‡ mengganggu saya? Saya
minta supaya kamu berjanji dengan nama Allah
bahwa kamu tidak akanmenyiksa saya.”

9Lalu Yesus bertanya, “Siapa namamu?”
Setan-setan yang ada dalam orang itu men-

jawab, “Batalion,§ karena kami yang menguasai
dia banyak sekali.” 10 Dan setan-setan itu mem-
inta Yesus berulang kali supaya Dia tidak men-
gusir mereka keluar dari daerah itu.

11 Waktu itu, di sisi bukit yang curam, ada
sekelompokbesar babi piara yang sedangmakan.
12 Jadi roh-roh jahat itu minta kepada Yesus,
“Ijinkan saja kamimasuk ke dalambabi-babi itu.”
13 Lalu Yesus setuju. Dan roh-roh jahat itu lang-
sung keluar dari orang itu lalu masuk ke dalam
babi-babi itu. Kemudianbabi-babi itu lari dengan
cepat, lalu terjun dari pinggir jurang ke dalam
‡ 5:7-8 kamu Huruf kecil dipakai di sini untuk kata ‘kamu’,
karena walaupun roh-roh jahat itu tahu bahwa Yesus adalah
Anak Allah, mereka tidak sesungguhnya menghormati dan tun-
duk kepada-Nya. Bandingkan Yak. 2:19. § 5:9 Batalion Dalam
bahasa Yunani, namanya Legion. Pada waktu itu, yang disebut
legion adalah satu batalion militer yang jumlah anggotanya bisa
sampai 6826.



Markus 5:14 xxxiii Markus 5:20

danau dan mati tenggelam. Jumlah babi itu kira-
kira dua ribu ekor.

14 Waktu para penjaga babi itu melihat apa
yang terjadi, mereka semua lari dan menceri-
takankejadian itudi kota itudandi sekitardaerah
itu. Lalu orang-orang yang mendengar berita itu
pergi melihat apa yang sudah terjadi. 15 Waktu
mereka tiba di tempat Yesus berada, mereka
melihat orang yang dulu dikuasai oleh roh-roh
jahat itu sedang duduk dengan tenang dan dia
sudah berpakaian. Pikirannya juga sudah sehat
kembali. Melihat kejadian itu mereka pun takut
kepada Yesus. 16 Dan para penjaga yang sudah
melihat sendiri kejadian itu menceritakannya
kembali kepada orang-orang yang baru datang
itu tentang apa yang sudah terjadi. 17 Sesudah
itu, merekameminta Yesus supaya pergi mening-
galkan daerahmereka.

18 Pada waktu Yesus naik ke perahu, orang
yang dulu dipanggil Batalion berkali-kali mem-
inta kepada Yesus supaya dia bisa ikut bersama
dengan-Nya. 19 Tetapi Yesus tidak setuju. Dia
berkata kepada orang itu, “Pulanglah dan ceri-
takanlah kepada keluargamu dan orang-orang di
kampungmu bagaimana Allah sudah mengasihi
dan menolongmu.” 20 Lalu orang itu pergi ke
provinsi Sepuluh Kota* dan dia menceritakan
* 5:20 provinsi Sepuluh Kota Secara harfiah “Dekapolis.” Nama
Dekapolis berarti “sepuluh kota.” Penduduk daerah ini adalah
orangyangberbahasaYunani yang sudahdiizinkanolehpemerin-
tah Roma untuk memiliki pemerintahan sendiri. (Masing-masing
kota memiliki pemerintahan sendiri.) Kebanyakan orang yang
tinggal di sana adalah orang yang bukan Yahudi.
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bagaimana caranya Yesus menolong dia secara
luarbiasa. Dan semuaorangyangmendengarkan
kesaksiannya itu menjadi heran.

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

21 Sesudah itu, Yesus dan murid-murid-Nya
menyeberang kembali ke sebelah barat Danau
Galilea. Waktumereka tiba, banyak orang datang
mengelilingi Dia di pinggir danau. 22Lalu ada se-
orangpemimpin rumahpertemuanorangYahudi
yang bernama Yairus datang kepada-Nya. Waktu
dia melihat Yesus, dia langsung berlutut di kaki-
Nya. 23 Dengan sungguh-sungguh dia memohon
kepada Yesus, “Anak kecil saya sakit parah dan
hampir mati. Bapa, tolong datang ke rumah
saya! Letakkanlah tangan-Mu padanya, supaya
dia sembuh dan tidakmati.”

24 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya pergi
bersamanya. Tetapi waktu mereka mau pergi,
banyak orang mengikuti mereka bahkan sampai
saling berdesakan di sekeliling Yesus. 25 Di situ
juga ada perempuan yang sudah dua belas
tahun menderita sakit pendarahan. 26 Dia
sudah menghabiskan semua uangnya untuk
berobat ke banyak dokter. Tetapi mereka
tidak mampu menyembuhkannya. Melainkan
pengobatan mereka sudah membuat dia sangat
menderita dan penyakitnya hanya semakin
parah. 27 Perempuan itu sudah mendengar
tentang Yesus. Jadi dia mengikuti Yesus dari
✡ 5:20 Mat. 9:1, 18-26; Luk. 8:40-56
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belakang bersama dengan orang banyak dan
menyentuh jubah-Nya. 28 Dia melakukan
itu karena pikirnya, “Kalau saya sentuh saja
ujung jubah-Nya, saya pasti sembuh.” 29 Saat
dia melakukannya, pendarahannya langsung
berhenti, dan dia juga sadar bahwa penyakitnya
sudah sembuh.

30 Yesus langsung merasakan bahwa ada keku-
atan yang keluar dari diri-Nya. Jadi Dia berbalik
dan bertanya kepada orang banyak itu, “Siapa
yang baru saja menyentuh jubah-Ku?”

31 Lalu murid-murid-Nya menjawab, “Bapa li-
hat sendiri, begitu banyak orang yang berdesak-
desakan. Kenapa Bapa tanya siapa yangmenyen-
tuh baju Bapa?”

32Tetapi Yesus terusmelihat danmencari orang
yang sudah menyentuh baju-Nya. 33 Perempuan
itu sudah menyadari bahwa dia sudah sem-
buh. Lalu dengan gemetar dan takut† dia su-
jud di depan kaki Yesus dan menceritakan apa
yang sudah dia lakukan. 34 Kemudian Yesus
berkata kepadanya, “Anak-Ku, karena kamu per-
caya penuh kepada-Ku, kamu menjadi sembuh.
Sekarang pulanglah dengan hati yang tenang,
karena kamu benar-benar sudah sembuh dari
penyakitmu itu.”

35Ketika Yesusmasih berbicara dengan perem-
puan itu, ada orang-orang yang datang dari
† 5:33 gemetar dan takut Perempuan itu takut mengakui bahwa
dia sudah menyentuh Yesus karena menurut Hukum Taurat dan
kebudayaan Yahudi, orang yang sakit perdarahan adalah kotor
dan najis, dan tidak boleh bersentuhan dengan orang sehat yang
tidak najis (Im. 15:19-30).
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rumah Yairus dan berkata kepadanya, “Anaknya
Bapak sudah mati. Jadi sekarang tidak perlu
merepotkan Guru lagi. Percuma!”

36Memang Yesus mendengar apa yang mereka
katakan kepada Yairus, tetapi Dia tidak mau
peduli. Lalu Dia berkata kepada Yairus, “Jangan
takut. Tetap saja percaya kepada-Ku.”

37Dan Yesus tidak mengizinkan orang lain ikut
bersama Dia, kecuali Petrus dan dua bersaudara
Yakobus dan Yohanes. 38 Waktu mereka tiba di
rumah Yairus, mereka melihat orang-orang ribut
karena menangis dengan suara keras. 39 Lalu
Yesusmasuk dan berkata kepadamereka, “Untuk
apa kalian ribut dan menangis! Anak itu tidak
mati. Dia hanya tidur.”

40 Orang-orang itu menertawakan Dia. Tetapi
Yesus menyuruh mereka semua keluar. Dan Dia
mengajak orang tua anak itu dan ketiga murid-
Nya masuk ke dalam kamar di mana anak itu be-
rada. 41Kemudian Yesus memegang tangan anak
itu dan berkata dalam bahasa mereka, “Talita
kum.” (Artinya, “Hai anak perempuan, Aku
berkata kepadamu: Bangunlah!”) 42Anak perem-
puan itu langsung bangun dan berjalan. Umur
anak itu dua belas tahun. Dan semua orang yang
berada di situmenjadi heran sekali. 43Tetapi den-
gan keras Yesus melarangmereka untukmencer-
itakan hal itu kepada orang lain. Lalu Diamenyu-
ruh orang tua anak itu untuk memberi makanan
kepadanya.

6
Yesus ditolak di desa asal-Nya
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1 Lalu Yesus meninggalkan kota Kapernaum
dan kembali ke Nazaret, desa asal-Nya. Murid-
murid-Nya juga ikut bersama Dia. 2 Pada Hari
Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah perte-
muanmereka. Banyakorangmerasaheran sekali
waktu mendengar Dia mengajar, lalu mereka
berkata satu sama lain, “Kenapa sampai dia
pikir dia bisa mengajar kita?! Apakah dia
pernah belajar dari orang lain? Siapa yang
memberikan kuasa kepadanya untukmelakukan
banyak keajaiban? 3Dia hanya tukang kayu yang
kita kenal itu!— anaknya Maria, dan abangnya
Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Dan adik-adik
perempuannya juga tinggal di sini bersama kita.”
Karena mereka sudah tahu siapa Dia, mereka
tidakmau percaya kepada-Nya.

4 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Di mana
saja nabi selalu dihormati, kecuali di tempat asal-
nya, di antara saudara-saudarinya dan keluar-
ganya.” 5 Karena mereka tidak percaya kepada-
Nya, Yesus tidak melakukan banyak keajaiban
di situ. Dia hanya meletakkan tangan-Nya pada
beberapa orang sakit saja dan menyembuhkan
mereka. 6Yesus heran sekali, karena orang-orang
di kampung halaman-Nya sendiri tidak begitu
percaya kepada-Nya.

Yesusmengutusmurid-murid-Nya✡
Lalu Dia pergi berjalan dari desa yang satu ke

desa yang lain di sekitar daerah itu untuk men-
gajar. 7 Kemudian Yesus memanggil kedua be-
las murid-Nya datang karena Dia mau mengutus
✡ 6:6 Mat. 10:1, 5-15; Luk. 9:1-6
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mereka. Dia membagi mereka dalam enam
kelompok— setiap kelompok dua orang. Lalu Dia
memberikan kuasa kepada mereka untuk men-
gusir roh-roh jahat. 8 Dia juga berpesan kepada
mereka, “Dalam perjalanan, setiap kalian tidak
bolehmembawa apa-apa— baik itumakanan, tas,
maupun uang. Kamu hanya boleh membawa
tongkat.* 9 Kamu boleh memakai sandal dan
pakaian yang di badan saja. Tidak boleh mem-
bawa pakaian ganti.

10 “Waktu kamu memasuki satu desa dan
ada satu keluarga yang menerima kamu untuk
menginap di rumahnya, tinggallah di rumah
itu saja sampai kamu pergi meninggalkan desa
itu. 11 Tetapi kalau kamu datang ke desa lain
dan orang-orang di situ tidak mau menerima
kamu dan tidak mau mendengar apa yang kamu
ajarkan, tinggalkanlah desa itu. Danwaktu kamu
berangkat, lepaskanlah kotoran kota itu dari kaki
dan sandalmu sebagai tanda peringatan kepada

* 6:8 tongkat Tongkat dipakai untuk berjalan melintasi buk-
it-bukit yang berbatu-batu. Tongkat juga dipakai sebagai senjata
melawan binatang buas dan penjahat.
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mereka.”†
12 Lalu murid-murid-Nya itu pun pergi dan

menyampaikan bahwa sudah waktunya untuk
bertobat. 13Mereka juga mengusir banyak setan
dari orang-orang. Dan waktu murid-murid Yesus
mengoleskan minyak zaitun‡ kepada orang sakit
sebagai tanda berkat Allah, orang-orang sakit itu
punmenjadi sembuh.

Herodesmendengar tentang Yesus✡
14 Lalu, Raja Herodes— yaitu raja provinsi

Galilea, mendengar tentang Yesus, karena
nama-Nya sudah terkenal di mana-mana. Pada
† 6:11 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 tentang hal ini di Kis. 18:6. ‡ 6:13
mengoleskan minyak … berkat Allah Murid-murid Yesus hanya
urapi bagian tertentu tubuh dari seseorang— mungkin bagian
kepala, bukan semua tubuhnya. Apayangdilakukanmurid-murid
itu bukan memijat orang. Dan yang dipakai adalah minyak za-
itun— bukan minyak gosok. Murid-murid-Nya tahu bahwa yang
menyembuhkan orang adalah Allah— bukan minyak itu. Minyak
itu dipakai sebagai lambang dan peringatan bahwa Allah hadir
dan bekerja. Lihat juga Yakobus 5:14-15 dan catatan di ayat 14.
✡ 6:13 Mat. 14:1-2; Luk. 9:7-9
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waktu ini terjadi, Herodes baru saja membunuh
Yohanes Pembaptis.§ Jadi ada orang yang
berkata, “Yohanes Pembaptis sudah hidup
kembali dari antara orang mati, tetapi sekarang
diamenyebut dirinyaYesus.* Karena itulahYesus
bisa membuat banyak keajaiban.” 15 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.” Tetapi ada juga yang berkata, “Dia
adalah seorang nabi yang baru, seperti nabi-nabi
pada zaman dulu.”

16 Waktu Herodes mendengar hal itu, dia
berkata, “Dia pasti Yohanes Pembaptis! Dulu
lehernya sudah dipotong oleh tentara saya atas
perintahku. Tetapi sekarang dia sudah hidup
kembali!”

Bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh✡

§ 6:14 baru saja membunuh Yohanes Pembaptis Informasi ini—
yang nantinya akan diceritakan Markus di ayat 17-28, sudah
diketahui oleh para pembaca pertama. Ini diungkapkan di sini
untukmembantupembacasekarangmengerti ayat14-16. * 6:14
menyebut dirinya Yesus Tidak lama sesudah Yohanes dibunuh,
tiba-tiba nama Yesus menjadi terkenal sebagai orang yang mem-
buat banyak keajaiban. Jadi beberapa orang yang belum pernah
melihat atau mengenal Yesus berpikir bahwa mungkin Yohanes
sudah kembali langsung dari surga danmenyebut 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.” ✡ 6:16 Mat. 14:3-12
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17-18 Jauh sebelum peristiwa itu, Herodes sudah
merampas Herodiana,† istri adiknya sendiri,
Filipus. Yohanes Pembaptis sudah menegur
dia berulang-ulang, “Menurut Hukum Taurat
kamu tidak boleh kawin dengan istri adikmu
itu.”‡ Karena itu Herodes menyuruh tentaranya
untuk menangkap Yohanes dan memasukkan
dia ke dalam penjara dalam keadaan terikat
dengan rantai besi. 19 Karena alasan itu juga,
Herodiana menyimpan dendam terhadap
Yohanes Pembaptis, dan berusaha mengatur
rencana untukmembunuh dia. Tetapi Herodiana
tidak bisa melakukan itu, 20 karena Raja Herodes
tidak memberi izin karena dia takut kepada
Yohanes Pembaptis. Herodes sadar bahwa
Yohanes adalah orang suci dan benar di mata
Allah. Dia juga senang mendengar ajaran dari
Yohanes, walaupun ajarannya selalu membuat
dia merasa kuatir.

21 Akhirnya Herodiana mendapat kesempatan
yang dia inginkan itu— yaitu waktu mereka
merayakan hari ulang tahun Herodes. Pada
pesta makan itu, Herodes mengundang pegawai-
pegawai besar, kepala tentara, termasuk juga
† 6:17-18 Herodiana Nama ini sering ditulis dalam penerjema-
han bahasa Indonesia sebagai “Herodias.” Pengejaan Herodiana
dipilih supaya nyata bahwa ini nama perempuan. ‡ 6:17-18
Hukum Taurat … istri adikmu itu Allahmelarang seorang laki-laki
kawin atau berhubungan seks dengan istri saudaranya (Im. 18:16;
20:21), kecuali saudaranya itu sudah mati dan tidak mempunyai
anak. Kemudian saudaranya boleh mengawini janda itu untuk
mendapatkan keturunan, dan anak yang lahir dalam perkawinan
mereka itu dianggap anak dari saudaranya yang sudah mati itu
(Ul. 25:5-6; Mrk. 12:18-27).
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orang-orangpenting yangadadiGalilea. 22Dalam
pesta itu anakperempuandariHerodianamenari
dihadapanHerodesdansemua tamunya. Mereka
semua sangat senang melihat dia menari. Jadi
Herodes langsung berjanji kepada dia, “Kamu
boleh minta apa saja yang kamu mau, aku akan
berikan kepadamu.” 23Herodes juga bersumpah
kepada dia, “Aku akan berikan apa saja yang
kamu minta, biarpun itu setengah dari kuasa
yang aku punya atas kerajaan ini.”

24 Lalu perempuan itu keluar dan bertanya
kepada ibunya, “Apa yang sebaiknya akuminta?”
Dan ibunya berkata, “Kamu minta kepala

Yohanes Pembaptis.”
25 Langsung anak perempuan itu kembali den-

gan cepat kepada Raja Herodes dan berkata,
“Aku hanya meminta— sekarang juga, kepala
Yohanes Pembaptis ditaruh di atas piring besar
dan dibawa kemari!”

26 Waktu Herodes mendengar permintaan itu
dia sangat menyesal, tetapi dia tidak bisa meno-
lak permintaan perempuan itu, karena dia sudah
bersumpah di hadapan semua tamunya. 27 Jadi
Herodes langsung menyuruh seorang tentara
pergi untuk memotong dan membawa kepala
Yohanes. Tentara yang disuruh itu adalah orang
yang selalu ditugaskan untuk membunuh orang
yang dihukummati. Jadi dia pergi ke penjara dan
memotong leher Yohanes Pembaptis, 28danmem-
bawa kepalanya di atas sebuah piring besar, lalu
diberikan kepada perempuan itu. Dan perem-
puan itu pun memberikannya kepada ibunya.
29 Waktu pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis
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mendengar berita itu, mereka pergi ke penjara
untukmengambil mayatnya dan dikuburkan.

Yesus memberi makan kepada lima ribu orang
lebih✡

30 Waktu murid-murid yang diutus Yesus itu
kembali dan berkumpul bersama Dia, mereka
menceritakan semua yang sudah mereka
lakukan dan ajarkan. 31 Tetapi waktu itu orang-
orang terus berdatangan ke tempat itu. Oleh
karena itu Yesus dan murid-murid-Nya tidak
mempunyai waktu sedikit pun untuk istirahat—
biarpun hanya sebentar saja untuk makan. Jadi
Yesus berkata kepada mereka, “Marilah kita
pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita bisa
beristirahat di sana.”

32 Maka mereka pergi naik perahu ke tempat
yang sunyi. 33 Tetapi ada banyak orang yang
melihat Yesus dan murid-murid-Nya naik per-
ahu. Dan tanpa diberitahukan, orang-orang itu
sudah menebak ke mana tujuan mereka. Jadi
orang-orang itu berjalan kaki mengikuti mereka.
Orang-orang laindari kota-kotadidaerah ituyang
mendengar, juga lari ikut bersama mereka. Jadi
orang-orang sampai lebih dulu di tempat itu dari
padaYesus danmurid-murid-Nya. 34WaktuYesus
turun dari perahu, Dia melihat banyak sekali
orang sudah berkumpul di situ. Dan Dia merasa
kasihan kepada mereka, karena mereka seperti
dombayang tidak punya gembala. LaluDiamulai
mengajar banyak hal kepadamereka.

✡ 6:29 Mat. 14:13-21; Luk. 9:10-17; Yoh. 6:1-14
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35 Ketika hari mulai gelap, murid-murid-Nya
datang dan berkata kepada-Nya, “Sekarang hari
sudah mulai gelap, dan tempat ini adalah daerah
terpencil. 36 Jadi lebih baik kita menyuruh
mereka pergi ke rumah-rumah dan desa-desa
yang ada di dekat sini untukmembeli makanan.”

37 Tetapi Yesus berkata kepada murid-murid-
Nya, “Kalian saja yang memberi makan kepada
mereka!”
Tetapi kedua belas murid membalas, “Tidak

mungkin kami membeli makanan untuk orang
sebanyak ini! Kalau kami bekerja satu bulan
mungkin kami bisamendapat uang yang cukup,§
lalu membeli makanan untuk mereka.” 38 Lalu
Yesus bertanya, “Berapa roti yang kalian punya?
Coba pergi lihat.”
Sesudah melihat, mereka menjawab “Ada lima

roti dan dua ikan.”
39Kemudian Yesusmenyuruh orang banyak itu

duduk berkelompok-kelompok di atas rumput.
40 Dan orang banyak itu duduk dalam banyak
kelompok. Setiap kelompok ada yang lima puluh
orang, dan ada juga yang seratus orang.

41Lalu Yesusmengambil lima roti dan dua ikan
itu, memandang ke langit dan mengucap syukur
kepada Allah untuk makanan itu. Kemudian Dia
menyobek-nyobek roti itu danmenyuwir-nyuwir

§ 6:37 bekerja satu bulan … uang yang cukup menerjemahkan
“200 dinar.” Dinar adalah mata uang Romawi yang dibuat dari
perakasli. Padawaktu itu, satudinar adalahupah seorangpekerja
dalam satu hari. Jadi 200 dinar adalah sejumlah uang yang cukup
besar, sama dengan gaji 200 orang dalam satu hari, atau 12 orang
yang kerja satu bulan.
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ikan itu, lalu Dia berikan kepada murid-murid-
Nya secara berulang-ulang sambil mereka bagi-
bagikan kepada orang banyak itu. 42 Sesudah
orangbanyak itumakan sampai kenyang, 43maka
murid-murid-Nya mengumpulkan sisa roti dan
ikan sebanyak dua belas keranjang. 44 Jumlah
orang yang ikut makan kira-kira lima ribu orang
laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-
anak.

Yesus berjalan di atas air✡
45 Sesudah itu Yesus langsung menyuruh

murid-murid-Nya naik ke dalam perahu
mendahului Dia ke kampung Betsaida, di
seberang danau, sementara itu Dia menyuruh
orang banyak itu pulang. 46 Sesudah itu, Yesus
pergi seorang diri ke bukit untuk berdoa.

47 Ketika hari sudah malam, murid-murid-Nya
yang ada di dalam perahu itu sudah berada di
tengah danau, sedangkan Yesus masih ada di
darat. 48 Dia sudah melihat mereka susah men-
dayung perahu karena melawan angin kencang.
Lalu waktu masih pagi-pagi buta, Dia datang
kepada mereka dengan berjalan di atas air,
dan Dia seperti sengaja mau melewati mereka.
49-50Waktumerekamelihat Yesus berjalan di atas
air, mereka merasa takut dan berteriak, karena
mereka sangka Dia adalah hantu.
Tetapi Dia berkata kepada mereka, “Kuatkan-

lah hatimu! Ini Aku. Jangan takut.” 51 Ketika
Yesus naik ke dalam perahu itu, maka angin pun
langsung berhenti. Dan mereka sangat heran.
✡ 6:44 Mat. 14:22-32; Yoh. 6:15-21
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52 Mereka juga masih belum mengerti tentang
keajaiban yang Yesus perbuat pada waktu Dia
memberikan makanan kepada lima ribu orang
hanya dengan lima roti dan dua ikan. Mereka
sulit mengerti, karena hati dan pikiran mereka
masih tertutup.

Yesus menyembuhkan banyak orang di Gene-
saret

53-54 Sesudah Yesus dan murid-murid-Nya tiba
di kampung Genesaret, waktu mereka turun dan
mengikat perahu, orang-orang di situ langsung
tahu bahwa Dia adalah Yesus. 55 Lalu orang-
orang di situ berlari ke setiap daerah itu un-
tuk menyampaikan bahwa Yesus sudah kembali.
Lalu mereka membawa orang-orang sakit di atas
kasur ke tempat dimana sajamerekamendengar
Yesus berada. 56 Jadi kalau Yesus ada di satu kota,
kampung, atau rumah di luar kampung, maka
mereka membawa orang-orang sakit ke tempat
umum yang terdekat. Mereka meminta kepada-
Nya supaya Dia mengizinkan orang-orang sakit
itu menyentuh ujung jubah-Nya saja. Dan semua
orang yangmenyentuh-Nyamenjadi sembuh.

7
Peraturan-peraturan nenek moyang orang

Yahudi berlawanan dengan ajaran Allah✡
1 Pada suatu hari orang-orang dari golongan

Farisi dan ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem
dan berkumpul bersama Yesus. 2 Mereka mem-
perhatikan beberapa murid Yesus sedang makan
✡ 7: Mat. 15:1-9
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tanpamengikuti adatYahudi—yaitumereka tidak
membasuh tangannya sebelum makan sesuai
dengan aturan dari nenek moyang mereka.*
Karena itu menurut pendapat mereka murid-
murid Yesus sudah menjadi najis di hadapan
Allah. 3 Karena memang semua orang Yahudi
mengikuti aturan-aturan nenek moyang, sedan-
gkan orang-orang dari golongan Farisi sangat
kuat berpegang kepada semua peraturan itu.
Mereka tidak boleh makan sebelum membasuh
tangannya sesuai dengan aturan itu. 4Dan kalau
pulang dari pasar, mereka harus mandi dengan
cara khusus sebelum mereka makan. Banyak
juga aturan lain dari nenek moyang mereka, dan
semua aturan itu mereka lakukan, seperti cara
mencuci gelas, cerek, dan alat-alat dapur lain-

* 7:2 tidak membasuh … Kedua kata yang dipakai dalam bahasa
Yunani di sini berarti ‘tanganbiasa’dan ‘membasuh’. Kata ‘tangan
biasa’berarti tangan yang belumdikuduskan lagi sesudahdipakai
untuk pekerjaan sehari-hari. Menurut adat Yahudi, ‘tangan bi-
asa’ dianggap najis dan harus dikuduskan lagi sebelum makan.
Kata yang berarti ‘membasuh’ berarti belum melakukan adat
pembersihan— yaitu menyiram tangan dengan air. Jadi di ayat
ini, masalahnya adalah adat dari nenek moyang Yahudi— bukan
karena tanganmurid-murid Yesus kotor atau perlu dicuci dengan
sabun, dan bukan karenamerekamelanggar Hukum Taurat.
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nya.†
5 Lalu orang-orang Farisi dan ahli-ahli

Taurat bertanya kepada Yesus, “Kenapa murid-
muridmu‡ tidakmengikuti aturan nenekmoyang
kita?— karena mereka makan tanpa membasuh
tangan lebih dahulu.”

6 Tetapi Yesus menjawab, “Benarlah apa yang
Nabi Yesaya katakan tentang kalian yang hanya
berpura-pura sebagai orang baik waktu dia
menulis:
‘Bangsa ini menghormati Aku dengan kata-kata

saja,
bukan dengan hati mereka. 7 Percuma saja
merekamenyembah Aku,

karena mereka mengajar orang untuk
mengikuti peraturan-peraturan yang
dibuat olehmanusia saja,

dan bukan peraturan-peraturan-Ku.’ ”✡

† 7:4 Perbedaan salinan Sesudah Markus menulis buku ini, ada
banyakorang lainyangmenulis salinannyauntukmemperbanyak
buku ini. Ada salinan kuno yang menambah “tempat-berbaring”
pada akhir ayat ini. Tempat berbaring adalah seperti tempat
tidur yang rendah dan tidak lebar, yang pada zaman itu dipakai
untuk berbaring ketika makan di meja rendah. Kata yang diter-
jemahkan ‘cuci’ di sini sama dengan kata ‘membaptis’. Menurut
adat pembersihan agama Yahudi, barang-barang besar juga da-
pat dibersihkan dengan ‘membaptis’. Walaupun pada awalnya
kata ini berarti ‘rendam’, pada perkembangannya kata ini juga
dipakaidenganarti ‘siram’atau ‘mengadakanpembersihansecara
agama’. ‡ 7:5 -mu Di ayat ini, kata ganti untuk nama Yesus
memakai huruf kecil, karena yang berbicara bukan orang yang
percaya bahwa Dia adalah Anak Allah. ✡ 7:7 Yes. 29:13
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8 Lalu Yesus berkata lagi, “Kalian sudah mening-
galkan perintah-perintah Allah hanya demi un-
tukmengikuti peraturanmanusia saja.”

9 Lalu Dia berkata lagi kepada mereka, “Kalian
sudah menjadi pintar sekali dengan cara kalian
berpura-pura saja mengikuti perintah-perintah
Allah! Tetapi sebenarnya kalian hanyamengikuti
aturan-aturanyangdiajarkanolehnenekmoyang
kalian. 10 Sebagai contoh, dalam Hukum Taurat
tertulis ‘Hormatilah ibu dan bapakmu. Dan kalau
ada orang yangmenghina ibu atau bapaknya, dia
harus dihukum mati.’✡ 11 Tetapi kalian menga-
jarkanbahwakita tidakperlu taat kepada ibudan
bapakkitadalamhal ini: Kalau seseorangberkata
kepada orang tuanya, ‘Apa yang seharusnya saya
berikan kepada Ibu dan Bapak, tidak bisa saya
berikan lagi, karena saya sudah berjanji untuk
memberikannya kepada Allah.’ 12Dengan begitu
kalian mengajarkan orang lain untuk tidak lagi
menolong orang tua mereka. 13 Jadi dengan tetap
mengikuti peraturan yang diajarkan oleh nenek
moyang kita, kalian tidak lagi mengikuti Sepu-
luh Hukum yang berasal dari Allah. Dan masih
ada banyak lagi hal yang seperti itu yang kalian
lakukan.”

Hal-hal yang membuat kalian menjadi najis di
mata Allah✡

14 Lalu Yesus memanggil orang banyak itu
lagi dan berkata, “Kalian semua dengarkanlah
Aku dan usahakanlah supaya kalian mengerti.
15-16Apa saja yang masuk ke dalam tubuh kalian
✡ 7:10 Kel. 20:12; 21:17; Ul. 5:16 ✡ 7:13 Mat. 15:10-20
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masing-masing tidak membuatmu menjadi najis
di hadapan Allah. Sebaliknya apa yang keluar
dari dalamdirimu itulah yangmenentukankamu
najis atau tidak di hadapan Allah!”§

17 Waktu Yesus meninggalkan orang banyak
itu dan masuk ke dalam satu rumah, murid-
murid-Nya bertanya kepada Dia tentang arti
dari perkataan itu. 18 Lalu Yesus berkata, “Ke-
napa kalian sampai begitu sulit mengerti juga?!—
waktu Aku berkata, ‘Apa saja yang masuk ke
dalam tubuh kalian masing-masing melalui mu-
lutmu tidak menjadikan kamu kotor dan najis di
hadapan Allah.’ 19Karena makanan tidak masuk
ke dalam hati dan pikiranmu, tetapi masuk ke
dalam perut, lalu keluarmelalui pembuangan air
besar.” (Dengan berkata begitu, Yesus bermak-
sud bahwa jenis makanan apa pun itu tidak bisa
menjadikan manusia kotor dan najis di hadapan
Allah. Semua jenis makanan halal.) 20 “Tetapi
yang membuat kamu menjadi najis atau tidak di
hadapan Allah adalah hal-hal yang berasal dari
dalamdirimu! 21-22Karena dari dirimulah— yaitu
dari hati dan pikiranmu, berasal segala macam
keinginan ini:
mencuri, membunuh,
melakukan hubungan seks sebelum nikah, berz-

ina,
atau suka perbuatan hawa nafsu yang lain.
Juga iri hati, rakus,
§ 7:15-16 Perbedaan salinan Ada salinan kuno Injil Markus yang
menambah kata-kata ini yang terhitung sebagai ayat 16: Lalu
Yesus berkata kepada mereka begini, “Buat apa telingamu itu?!
Dengarlah itu!”
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suka berbuat jahat, sukamenipu orang,
sukamenghina orang lain, sombong,
dan keras kepala.*
23Semua hal yang jahat itu datangnya dari dalam
hati danpikiranmanusia, dan itulahyangmenen-
tukan kalau kamu menjadi najis atau tidak di
hadapan Allah.”

Yesus menguji hati seorang ibu yang bukan
orang Yahudi✡

24 Lalu Yesus meninggalkan tempat itu dan
pergi ke daerah Tirus. Di situ Yesusmasuk ke satu
rumah dan Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa
Dia berada di situ. Tetapi karena Dia sudah
dikenal di mana-mana, Dia tidak bisa menyem-
bunyikan diri. 25 Di situ ada seorang ibu yang
anakperempuannya sedang kerasukan roh jahat.
Waktu ibu itu mendengar berita bahwa Yesus
sudah datang, dia langsung datang dan berlutut
di kaki Yesus. 26 Ibu itu bukan orang Yahudi.
Dia berasal dari daerah Fenisia di provinsi Siria,
dan dia berbahasa Yunani. Diamemohon kepada
Yesus untukmengusir setan itu dari anaknya.

27 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Kamu
bukan orang Yahudi. Jadi kalau Aku meno-
longmu, itu sama seperti orang yang membuang
makanan anak-anaknya kepada anjing. Biarlah
mereka duluan diberikan makanan dan makan
sampai puas.”

28 Tetapi ibu itu menjawab, “Benar, Pak. Biar
anak-anak Yahudi makan sampai puas. Dan
* 7:21-22 daftar dosa Supaya lebih enakdibaca, urutandosa-dosa
ini diubah. ✡ 7:23 Mat. 15:21-28
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biasanya anjing-anjing boleh makan sisa-sisa
makanan yang tidak dimakan oleh anak-anak.”

29 Lalu Yesus berkata, “Karena jawabanmu
seperti itu, Ibu boleh pulang. Sekarang setan itu
sudah keluar dari anakmu.” 30Lalu ibu itu pulang
dan melihat anaknya berbaring dengan tenang
di tempat tidurnya, karena roh jahat itu sudah
keluar dari dia.

Yesus menyembuhkan orang tuli dan yang sulit
berbicara

31 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya
meninggalkan daerah Tirus. Mereka berjalan
melalui kota Sidon dan pergi ke daerah di dekat
Danau Galilea yang disebut Sepuluh Kota. 32 Di
situ ada beberapa orang sedang membawa sese-
orang kepada Yesus. Orang itu tuli dan sulit
berbicara. MerekamemohonkepadaYesusuntuk
meletakkan tangan-Nya ke atas orang itu supaya
dia sembuh.

33 Lalu Yesus mengajak orang itu untuk men-
jauh dari orang banyak, sehingga mereka hanya
berdua saja. Pertama-tama Yesus memasukkan
salah satu jari kiri dan jari kanan-Nya ke dalam
telinga kiri dan telinga kanan orang itu, dan
sesudah itu Yesus meludahi telapak tangan-Nya
sendiri lalu mengoleskan ludah-Nya itu pada li-
dah orang yang tuli dan sulit berbicara itu. 34Lalu
Yesusmelihat ke langit, danDiabernapaspanjang
seperti mau mempersiapkan diri untuk menger-
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jakan sesuatu yang berat,† lalu Dia berkata ke
telinga orang itu, “Efata.” Dalam bahasa Ibrani
artinya “Terbukalah.” 35 Saat itu juga telinga
orang itu bisamendengar, dan lidahnya langsung
menjadi baik dan dia bisa berbicara dengan jelas.

36 Yesus melarang mereka untuk mem-
beritahukan kesembuhan itu kepada siapa
pun. Tetapi semakin dilarang-Nya, semakin
bertambah semangat mereka memberitakan
hal-hal yang Yesus lakukan itu. 37 Semua
orang yang mendengar hal itu menjadi sangat
heran dan berkata, “Segala sesuatu yang Yesus
lakukan hebat sekali, sampai Dia juga bisa
menyembuhkan orang tuli dan bisu!”

8
Yesusmemberimakankepadaempat ribuorang

lebih✡
1 Pada hari yang lain, banyak orang datang

kembali dan berkumpul bersama Yesus. Mereka
tidak mempunyai makanan, jadi Yesus memang-
gil murid-murid-Nya dan berkata, 2 “Aku merasa
kasihan sekali kepada orang banyak ini, karena
sudah tiga hari mereka tinggal dengan-Ku. Dan
sekarang mereka tidak punya makanan lagi.
3 Kalau Aku menyuruh mereka pulang dalam
† 7:34 bernapas panjang …menerjemahkan satu kata dalam ba-
hasa Yunani yang berarti ‘keluarkan napas panjang’, atau ‘berna-
pas keras dengan bunyi’. Dengan bernapas seperti itu, Yesus
menunjukkan bahwa Dia sedang tersinggung atau menghadapi
sesuatu yang berat (Mrk 8:12), atau mungkin maksudnya di ayat
ini adalah bahwa Dia sedangmembuat sesuatu yang sangat ajaib.
✡ 8: Mat. 15:32-39



Markus 8:4 liv Markus 8:11

keadaan lapar, mereka bisa pingsan di jalan,
karena ada yang datang dari jauh.”

4 Tetapi murid-murid-Nya menjawab, “Wah!
Kenapa Bapak berkata begitu?! Tidak mungkin
kita memberikan makanan kepada orang se-
banyak ini di padang gurun yang seperti ini!”

5Lalu Yesus bertanya kepada mereka, “Ada be-
rapa roti yang kalian punya?”
Jawabmereka, “Tujuh saja.”
6 Yesus menyuruh orang banyak itu duduk

di tanah. Dia mengambil ketujuh roti itu dan
bersyukur kepada Allah. Lalu Dia menyobek-
nyobek roti itu dan berulang-ulang memberikan
kepada murid-murid-Nya. Lalu mereka
membagi-bagikannya kepada orang banyak
itu. 7 Mereka juga mempunyai beberapa ikan
kecil. Jadi Yesus bersyukur kepada Allah atas
ikan itu lalu menyuruh murid-murid-Nya untuk
membagi-bagikannya. 8 Orang banyak itu
makan sampai kenyang. Sesudah itu, mereka
mengumpulkan semua sisa makanan itu, dan
sisanya tujuh keranjang besar penuh. 9 Orang-
orang yang makan itu kira-kira empat ribu.
Sesudah itu Yesus menyuruh mereka pulang.
10 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya langsung
naik perahu dan pergi ke daerah Dalmanuta.

Kelompok Farisi menyuruh Yesus untuk
melakukan keajaiban✡

11 Lalu orang-orang Farisi datang dan mulai
berdebat dengan Yesus. Sebenarnya mereka
sedang mencari alasan untuk menyalahkan Dia.
✡ 8:10 Mat. 16:1-4
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Karena itu mereka menyuruh Dia melakukan
keajaiban sebagai tanda bukti bahwa Allah yang
sudahmengutus Dia.

12 Waktu Yesus mendengarnya, Dia merasa
tersinggung*dalamhati-Nya, lalu berkata, “Tidak
pantas orang-orang keras kepala seperti kalian†
menyuruh-Ku membuat keajaiban sebagai tanda
bukti! Aku sama sekali tidak akan membuat
keajaiban untuk orang-orang seperti kalian!”
13 Sesudah berkata begitu, Yesus meninggalkan
mereka dan naik perahu bersama murid-murid-
Nya ke seberang danau.

Jangan sampai terkena ragi dari kelompok
Farisi atau teman-teman Raja Herodes✡

14 Pada waktu itu, murid-murid Yesus lupa
membawa makanan. Mereka hanya mempunyai
satu roti saja di dalam perahu. 15 Lalu Yesus
memberitahu mereka, “Hati-hati, jangan sampai
kalian terkena ragi‡ dari kelompok Farisi dan
teman-teman Raja Herodes.”
* 8:12 tersinggung menerjemahkan satu kata yang berarti ‘kelu-
arkan napas panjang’, atau ‘bernapas keras dengan bunyi’. Den-
ganbernapas semacamitu, YesusmenunjukkanbahwaDiasedang
tersinggung atau menghadapi sesuatu yang berat. † 8:12
orang-orang keras kepala … menerjemahkan ‘angkatan ini’ atau
‘orang-orang zaman ini’. Kata ini menunjukkan bahwa Yesus ters-
inggung karena mereka sudah menyaksikan banyak keajaiban
yang lain tetapi tetap tidak percaya kepada-Nya. ✡ 8:13 Mat.
16:5-12 ‡ 8:15 ragi Dalam kiasan orang Yahudi, mereka
samakan ragi dengan dosa, karena waktu ragi diisi dalam adonan
roti, adonan itu mengembang. Jadi mereka samakan ragi dengan
dosa yang bisa berkembang danmenular kepada orang lain. Lihat
1 Kor. 5:6-8 dan Gal. 5:9.
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16 Mereka tidak mengerti apa yang Yesus
katakan, jadi mereka saling berkata begini, “Dia
berkata begitu karena kita lupa membawa roti
yang cukup.” 17 Tetapi Yesus sudah tahu apa
yangmereka bicarakan. Lalu Dia berkata kepada
mereka, “Kenapa kalian sampai bicara tentang
kekurangan roti! Seharusnya kalian sudah
bisa mengerti! Kalian ini terlalu keras kepala!§
18Kalian punyamata dan telinga— bukan?! Kalau
begitu kenapa sampai kalian tidak bisa melihat
atau mendengar?! Bagaimana kalian sampai
bisa lupa kejadian yang kalian sendiri saksikan?!
19 Waktu Aku menyobek-nyobek lima roti untuk
memberikannya kepada lima ribu orang, ada
berapa keranjang penuh sisa roti yang kalian
kumpulkan?”
Lalumerekamenjawab, “Dua belas.”
20 “DanwaktuAkumenyobek-nyobek tujuh roti

untuk memberinya kepada empat ribu orang,
ada berapa keranjang besar sisa roti yang kalian
kumpulkan?”
Dan mereka menjawab “Tujuh keranjang

penuh.”
21 Lalu Dia berkata lagi kepada mereka,

“Apakah kalianmasih belummengerti?”*

Yesusmembuat si buta di Betsaida bisamelihat
§ 8:17 Seharusnya…Duapertanyaanretoris diterjemahkanseba-
gai pernyataan. Secara harfiah, “Apakah kalian belum tahu atau
mengerti? Apakah hati kalian sudah menjadi keras?” * 8:21
belum mengerti Maksud Yesus di ayat ini dijelaskan oleh Matius.
Lihat Mat. 16:12.



Markus 8:22 lvii Markus 8:27

22 Waktu Yesus dan murid-murid-Nya sampai
ke kampung Betsaida, ada beberapa orang yang
menuntun si buta kepada Yesus. Lalu mereka
memohon dengan sangat kepada Yesus supaya
Dia menjamah si buta itu sehingga dia bisa meli-
hat. 23 Lalu Yesus memegang tangan si buta itu
danmenuntundiakeluardari kampung. Sesudah
itu Yesus mengoleskan ludah-Nya pada kelopak
mata orang itu lalu menaruh tangan-Nya di atas
matanyadanbertanya, “Apakahkamusudahbisa
melihat sesuatu sekarang?”

24 Waktu dia melihat ke sekelilingnya, dia
berkata, “Ya, saya bisa melihat orang-orang,
tetapi kelihatan seperti pohon-pohon yang ber-
jalan.”

25Lalu Yesus meletakkan tangan-Nya lagi pada
kelopak mata orang itu, dan waktu si buta
berusaha untuk melihat, dia sudah bisa melihat
dengan jelas. 26 Lalu Yesus menyuruh dia pulang
ke rumahnya, tetapi Yesus melarang dia untuk
melewati kampung itu.

Petrus berkata bahwaYesus adalahRaja Penye-
lamat✡

27 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya
pergi ke kampung-kampung di sekitar daerah
kota Kaisarea Filipi. Dalam perjalanan Dia
bertanya kepada mereka, “Kata orang, Aku ini
melayani dengan jabatan seperti siapa?”†
✡ 8:26 Mat. 16:13-20; Luk. 9:18-21; Yoh. 6:66-71 † 8:27
melayani … Secara harfiah Yesus bertanya, “Aku ini siapa?” Mak-
sud pertanyaan ini bukan untukmenanyakan tentang nama-Nya,
karena tentu jawaban mereka adalah, “Semua orang tahu na-
ma-Mu Yesus.” BandingkanMrk. 6:14-16.
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28 Mereka menjawab, “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 dahulu yang sudah
hidup kembali.”

29 Lalu Dia bertanya lagi kepada mereka,
“Tetapi bagaimana pendapat kalian tentang
Aku?”
Petrus menjawab, “Engkau adalah Kristus‡

yang sudah Allah janjikan.”
30 Dengan keras Yesus melarang mereka un-

tuk memberitahukan kepada siapa pun tentang
jabatan-Nya itu.

Yesus mulai mengajar bahwa Dia akan
menderita dan dibunuh✡

31 Sesudah itu Yesus mulai mengajar murid-
murid-Nya bahwa— sebagai Anak Manusia, Dia
sudah ditentukan Allah untuk banyak menderita
dan ditolak oleh pemimpin-pemimpin Yahudi,
imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dan
Dia juga memberitahukan, “Sesudah Aku di-
bunuh, Aku akan hidup kembali dari kematian
pada hari yang ketiga.” 32 Dia mengajarkan
itu dengan jelas kepada mereka. Tetapi Petrus
berpikir bahwa tidak mungkin Raja Penyelamat
menderita, jadi dia menarik Yesus ke samping
supaya bisa berbicara secara pribadi dan mulai
menegur Dia, “Guru tidak boleh bicara begitu!”
‡ 8:29 Kristus Lihat catatan di Mrk. 1:1. ✡ 8:30 Mat. 16:21-28;
Luk. 9:22-27
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33 Tetapi Yesus berbalik dan memandang
murid-murid-Nya, lalumenegurPetrus, “Pergilah
dari hadapan-Ku, hei Iblis! Karena apa yang
kamupikirkan tidak berasal dari Allah tetapi dari
manusia!”

Tekadmenjadi pengikut Yesus✡
34 Sesudah itu Yesus memanggil orang banyak

yang sedang mengikuti Dia dan murid-murid-
Nya, lalu Dia berkata kepada mereka, “Setiap
orangyangmaumengikutAku, diaharusmening-
galkan kepentingannya sendiri§ dan mengikut
Aku terus dengan pikiran seperti ini, ‘Sampai
mati pun— bahkan sampai mati disalibkan,*
saya tidak akan mundur!’ 35 Karena setiap
orang yang berusaha untuk mempertahankan
nyawanya tetap akan mati juga. Tetapi orang
yang mati dibunuh karena mengikut Aku atau
karena memberitakan Kabar Baik tentang Aku,
dia akan hidup selama-lamanya. 36 Pikirkanlah
ini: Apa gunanya kamu menjadi begitu kaya se-
hingga semua harta dunia ini menjadi milikmu
lalu langsungmati tanpamempunyai hidup yang
selama-lamanya? 37 Sesudah mati, kamu mau
tukarharta apadenganAllah lagi?— supayakamu
diperbolehkan hidup kembali. Tidak mungkin—
bukan?! 38 Manusia zaman sekarang sudah se-
makin jahat dan tidak setia kepada Allah. Jadi
✡ 8:33 Mat. 10:37-39; Luk. 14:25-33 § 8:34 tinggalkan
kepentingannya sendiri Secara harfiah, “menyangkal dirinya.”
Maksud perkataan Yesus ini dijelaskan di Mat. 10:37-39 dan Luk.
25-33. * 8:34 sampaimati disalibkan Secara harfiah, “dia harus
memikul salib untuk dirinya sendiri.”
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waktu kalian hidup di antara mereka, jangan
malu untuk mengaku, ‘Saya pengikut Yesus dan
ajaran-Nya.’ Karena siapa yang malu mengakui
Aku, Aku juga tidak akan mengakui dia seba-
gai pengikut-Ku waktu Aku datang sebagai Anak
Manusia dalam kemuliaan Bapa-Ku dan bersama
dengan paramalaikat surgawi.”

9
1Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Apa yang

Aku katakan ini benar: Beberapa orang dari an-
tara kalian yang ada di sini tidak akan mati se-
belum melihat saatnya Allah mulai mendirikan
kerajaan-Nya dengan kuasa di dunia ini.”*

Yesus kelihatan bercahaya di atas gunung✡
2Enam hari kemudian, Yesus mengajak Petrus,

Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung yang tinggi
untuk menyendiri. Lalu mereka bertiga melihat
tubuh dan pakaian Yesus berubah. 3Pakaian-Nya
menjadi putih sekali dan berkilau-kilau. Tidak
ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuat
* 9:1 Ayat 1 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 gu-
nung dengan kemuliaan dari surga (Mrk. 9:2-13). Bahkan saat
Yesusmati, komandankompi Romawimengenal Dia sebagai Anak
Allah, dan itu berarti Yesus layak memerintah (Mrk. 15:39). Dan
kebangkitan Yesus dari kematian (Mrk. 16:6, 19) sangat jelas
menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah berkuasa di dunia ini.
Hal-hal seperti itumenunjukkanbahwa suatupemerintahanyang
baru sudahmulai dengannyata di dunia ini. ✡ 9:1 Mat. 17:1-13;
Luk. 9:28-36
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kain seputih itu. 4Tiba-tiba ketigamurid itumeli-
hat Nabi Elia dan Musa sedang bercakap-cakap
dengan Yesus.

5LaluPetrusberkatakepadaYesus, “Wah,Guru,
indah sekali kita berada di sini! Kami akanmem-
buat tiga pondok di sini— satu untuk Engkau, satu
untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia.” 6 Petrus
berkata seperti itu karena dia tidak tahu kata apa
yang tepat dia ucapkan, karena dia dan kedua
murid yang lainmerasa takut sekali.

7 Tetapi pada saat itu juga awan pun turun dan
menutupi mereka. Lalu dari awan itu ada suara
yang berkata, “Inilah Anak-Ku yang sangat Ku-
kasihi. Dengarkanlah Dia baik-baik.” 8 Tiba-tiba
mereka tidak melihat orang lain lagi bersama
mereka— kecuali Yesus sendiri.

9 Sementara mereka sedang turun dari gunung
itu, Yesus melarang mereka, “Jangan menceri-
takan apa yang sudah kalian lihat di atas gunung
ini, sampaiAnakManusia—yaituAku, hidupkem-
bali dari kematian.” 10Mereka menaati apa yang
Yesus perintahkan itu, tetapi kemudian mereka
saling bertanya-tanya satu sama lain tentang apa
yang Yesus maksudkan dengan “hidup kembali
dari kematian.”

11Hari itu juga mereka bertanya kepada Yesus,
“Kenapa para ahli Taurat mengajarkan bahwa
Nabi Elia harus datang lebih dulu sebelum Raja
Penyelamat tiba?”†

12 Jawab Yesus, “Benar, seharusnya Elia datang
lebih dulu untuk mempersiapkan semua hal se-
† 9:11 Nabi Elia harus datang … Ajaran itu berasal dari Mal. 3:1;
4:5-6.
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belumAnakManusiadatang. Tetapi FirmanAllah
juga menuliskan, ‘Anak Manusia sudah ditetap-
kan untuk banyak menderita dan dihina orang.’
13 Tetapi Aku berkata kepada kalian bahwa Elia
sudah datang‡ mendahului Aku, tetapi orang su-
dah banyak berbuat jahat kepada dia sesuai den-
gan kemauanmereka. Hal itu juga sesuai dengan
yang tertulis tentang dia di dalam Firman Allah.”

Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak
laki-laki✡

14Waktu Yesus dan ketiga murid-Nya itu kem-
bali, mereka melihat banyak orang sedang men-
gelilingimurid-murid Yesus yang lain. Dan di situ
juga ada ahli-ahli Taurat yang sedang berdebat
dengan murid-murid-Nya itu. 15 Tetapi waktu
orang banyak itu melihat Yesus, mereka sangat
kaget dan berlari menyambut Dia.

16 Lalu Yesus bertanya, “Tadi apa yang kalian
perdebatkan?”

17 Lalu ada seorang bapak dari antara orang
banyak itu yang menjawab, “Guru, saya datang
karena mau membawa anak saya kepada Bapak.
Ada roh jahat yang menguasai dia sehingga dia
tidak bisa berbicara. 18Waktu roh jahat itumeny-
erang dia, roh itu membanting-banting dia, busa
keluar dari mulutnya, diamengertak-ngertakkan
giginya, dan badannya jadi kaku. Saya sudah

‡ 9:13 Elia sudah datang Mat. 17:13 menjelaskan, “Kemudian
barulah murid-murid itu mengerti bahwa Dia berbicara tentang
Yohanes Pembaptis, yang menggantikan Nabi Elia.” Lihat juga
Mrk. 1:6. ✡ 9:13 Mat. 17:14-21; Luk. 9:37-43
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minta murid-murid Bapak untuk mengusir roh
itu, tetapi mereka tidak bisa.”

19 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Keter-
laluan! Kalian yang hidup pada zaman ini tidak
percaya kepada Allah! Sampai kapan Aku harus
sabar terhadap kalian! Bukankah Aku sudah
cukup lama bersama kalian! Bawa anak itu ke-
mari!”

20 Jadi mereka membawa anak itu kepada-Nya.
Tetapi saat roh jahat itu melihat Yesus, dia meny-
erang dan menggoyangkan anak itu. Dan anak
itu pun jatuh ke tanah dan berguling-guling, dan
busa keluar dari mulutnya.

21 Yesus bertanya kepada bapak anak itu, “Su-
dah berapa lama dia begini?”
Lalu bapak itu menjawab, “Sejak dia masih ke-

cil. 22 Roh jahat itu sudah sering membuang dia
ke dalam api dan menenggelamkannya ke dalam
air, karena roh itu memang mau membunuh
dia. Tetapi kalau Bapak bisa berbuat sesuatu,
tolonglah dan kasihanilah kami.”

23 Tetapi Yesus menegur dia, “Kenapa kamu
meragukan apakah Aku bisa melakukan sesu-
atu?! Apa saja bisa— asal kamu percaya kepada-
Ku!”

24 Langsung bapak anak itu berteriak, “Saya
percaya! Tolonglah saya supaya saya lebih per-
caya lagi!”

25 Waktu Yesus melihat bahwa orang-orang
cepat sekali bertambah banyak lagi, Dia menyu-
ruh roh jahat itu, “Hei, roh yang membuat anak
ini bisu dan tuli, Aku perintahkan kamu: Keluar
dari dia dan janganmasuk lagi!”
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26 Roh jahat itu berteriak, dan mengguncang-
guncangkan anak itu dengan keras, lalu keluar.
Anak itukelihatan sepertimati, jadi orangbanyak
yangmenyaksikannya berkata, “Dia sudahmati.”
27 Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan
membantunya berdiri.

28WaktuYesusdanmurid-murid-Nya sendirian
di dalam rumah, mereka bertanya kepada-Nya,
“Kenapa kami tidak bisa mengusir roh jahat itu?”

29Lalu jawabYesus, “Roh jahat sejenis ini hanya
bisa diusir dengan berdoa.”

Yesus memberitahukan murid-murid-Nya
bahwaDia akanmati dibunuh✡

30 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya pergi dari
tempat itu melalui daerah Galilea ke kota Kaper-
naum. Yesus tidak mau orang lain mengetahui di
mana mereka berada, 31 karena Dia sedang men-
gajar murid-murid-Nya seperti ini, “Anak Manu-
sia— yaitu Aku, akan diserahkan ke dalam tangan
orang-orang jahat dan akanmati dibunuh. Tetapi
pada hari yang ketiga sesudah Aku mati, Aku
akan hidup kembali.” 32Waktu itu murid-murid-
Nya tidakmengerti apa yangYesus ajarkan, tetapi
mereka seganmenanyakan hal itu kepada-Nya.

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

33 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya sampai
di Kapernaum. Waktu mereka sedang berada
di dalam rumah, Yesus bertanya, “Soal apa
yang kalian bicarakan dalam perjalanan tadi?”
✡ 9:29 Mat. 17:22-23; Luk. 9:43-45 ✡ 9:32 Mat. 18:1-9; Luk.
9:46-50; 17:1-2
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34 Tetapi mereka diam saja, karena dalam
perjalanan mereka mempersoalkan tentang
siapakah yang nomor satu di antara mereka.
35 Yesus duduk dan memanggil murid-murid-
Nya, lalu Dia memberitahukan, “Kalau kamu
mau menjadi yang nomor satu di mata Allah,
berarti kamu harus siap untuk menjadi yang
paling terakhir, dan juga siap untuk melayani
semua orang.”

36 Lalu Yesus mengajak seorang anak kecil dan
menempatkan anak itu di tengah-tengahmereka.
Sambil memeluk anak itu Dia berkata, 37 “Kalau
kamumenerimadanmelayani§anakkecil seperti
ini dengan alasan memuliakan nama-Ku, berarti
kamu sudah menerima dan melayani Aku. Dan
kalau kamu sudah melayani Aku, berarti bukan
Aku saja yang kamu layani. Kamu juga sudah
melayani Allah yangmengutus Aku ke dunia ini.”

38 Lalu Yohanes berkata kepada Yesus, “Guru,
kami melihat seseorang yang mengusir setan-
setan dengan memakai nama-Mu. Lalu kami
melarang dia, karena dia bukan termasuk kelom-
pok kita.”

39 Tetapi Yesus berkata, “Jangan larang dia.
Karena orang yang membuat keajaiban den-
gan memakai nama-Ku, dia tidak bisa langsung
berbalik menghina Aku. 40 Karena orang yang
tidak melawan kita, berarti mereka termasuk
kelompok kita. 41 Apa yang Aku katakan ini be-
nar: Kalau ada orang yang memberikan segelas
§ 9:37 menerima dan melayani Secara harfiah, “menerima.”
Dalambahasa Yunani, arti dasar dari kata itu adalahuntuk terima
tamu yang belum dikenal di rumah.
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airminum saja kepada salah satu dari kalian den-
gan alasan bahwa yang dilayani adalah pengikut
Kristus, orang itu pasti akan menerima upahnya
dari Allah karena perbuatannya itu.”

42 Lalu Yesus berkata lagi, “Kalau ada orang
yang membuat anak kecil yang percaya kepada-
Ku terpengaruh berbuat dosa, orang itu akan
mendapat hukuman yang berat sekali dari Allah.
Sebelumdiamelakukan dosa besar itu, lebih baik
batu besar* diikat pada lehernya dan dia dibuang
ke dalam laut. Penderitaan itu jauh lebih ringan
dari pada hukuman dari Allah untuk dosa besar
itu.”

Menjadi warga kerajaan Allah tidak gampang
43-44 Lalu Yesus berkata lagi, “Kalau tanganmu

yang menyebabkan kamu berbuat dosa, potong
danbuang saja tanganmu itu! Jangan sampai tan-
ganmu itumembuat kamugagalmenerimahidup
yang selama-lamanya di surga. Lebih baik kamu
masuk surga dengan satu tangan saja daripada
tanganmu lengkap tetapi masuk ke dalam ner-
aka— di mana apinya tidak akan pernah padam.†
45-46 Begitu juga kalau salah satu kakimu yang
menyebabkan kamu berbuat dosa. Potong saja

* 9:42 batu besar Secara harfiah, “batu gilingan keledai.” Mak-
sudnya batu besar yang diputar dengan tenaga keledai untuk
menggiling biji terigu untukmengolah tepung. † 9:43-44 Perbe-
daan salinanAdabeberapa salinanpada zamandulu yangmengu-
langi ayat 48 di sini dan di bawah ayat 45. Lama-kelamaan kedua
tambahan itu terhitung sebagai ayat 44 dan 46.
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kakimu itu! Jangan sampai kakimu itu mem-
buat kamu gagal menerima hidup yang selama-
lamanya di surga. Lebih baik kamu masuk surga
dengan kaki timpang daripada kakimu lengkap
tetapi dibuang ke dalam neraka. 47 Dan kalau
matamu yang sebelah membuat kamu berdosa,
cungkil dan buanglah matamu itu! Lebih baik
kamu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan
satu mata saja daripada matamu lengkap tetapi
dilemparkan ke dalam api neraka. 48 Seperti
tertulis dalam Firman TUHAN, ‘Di dalam ner-
aka, ulat-ulat yangmemakanmanusia tidak akan
pernah mati, dan api di situ tidak akan pernah
padam.’

49 “Sebenarnya semua manusia akan diuji den-
gan kesusahan yang rasanya seperti panasnya
api.‡ 50Kalian yang mengikut Aku seperti garam.
Garam dipakai untuk membuat makanan lebih
enak. Tetapi kalau rasa asinnya hilang, garam itu
tidak akan berguna lagi. Jangan sampai kalian
seperti garam yang hilang rasa asinnya! Biarlah
kalianbergunadanhidupdamai satu sama lain.”✡

10
Ajaran Yesus tentang suami-istri

1 Kemudian Yesus meninggalkan tempat itu
lalu pergi menyeberang ke sebelah timur Sungai
Yordan di provinsi Yudea. Di situ juga banyak
orang berdatangan kepada-Nya. Dan seperti
‡ 9:49 Ayat 49 Secara harfiah dalam bahasa Yunani ayat ini
mengatakan, “Karena semua (orang) akan digarami dengan api.”
✡ 9:50 Mat. 5:13-16; Luk. 14:34-35
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biasanya, Yesus mengajar mereka. 2 Waktu
itu beberapa orang Farisi datang kepada-Nya
denganmaksudmenguji Yesus. Mereka bertanya
kepada-Nya, “Apakah seorang suami boleh
menceraikan istrinya?” 3 Lalu jawab Yesus,
“Apa yang diperintahkan Musa kepada kalian
tentang hal itu?” 4 Mereka berkata, “Musa
memberi izin kepada seorang suami untuk
menceraikan istrinya dengan memberikan surat
keterangan cerai kepadanya.”✡ 5 Maka Yesus
berkata kepada mereka, “Musa menulis perintah
seperti itu kepadamu karena hatimu keras dan
tidak tahu menyayangi istri. 6 Tetapi kehendak
Allah yang sebenarnya sudah nyata waktu Allah
menciptakan dunia ini,
‘Dia hanya menjadikan seorang laki-laki dan seo-

rang perempuan.’✡
7 ‘Oleh karena itulah, dalam pernikahan seo-

rang laki-laki selalu meninggalkan ibu-
bapaknya dan dipersatukan dengan seo-
rang calon istrinya— 8 sehingga mereka
berduamenjadi satu.’✡

Dengan demikian, di mata Allah suami-istri
bukan lagi dua, melainkan satu. 9 Karena
itu suami-istri yang sudah dipersatukan Allah
dalam pernikahan, tidak boleh diceraikan oleh
manusia.”

10Waktu Yesus danmurid-murid-Nya berada di
rumah,merekabertanya lagi kepada-Nya tentang
perceraian itu. 11 Yesus berkata kepada mereka,
“Ketika seorang suami menceraikan istrinya dan
✡ 10:4 Ul. 24:1 ✡ 10:6 Kej. 1:27; 5:2 ✡ 10:8 Kej. 2:24
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menikah lagi dengan perempuan lain, dia hidup
dalamperzinaan terhadap istrinyayangpertama.
12 Begitu juga, kalau seorang istri menceraikan
suaminya danmenikah lagi dengan laki-laki lain,
maka dia juga hidup dalam perzinaan terhadap
suaminya yang pertama.”

Orang yang percaya seperti anak-anak akan
menjadi warga kerajaan Allah

13 Kemudian ada beberapa orang yang
membawa anak-anak mereka kepada Yesus,
supaya Dia menjamah anak-anak itu dan
memberkati mereka. Tetapi murid-murid-Nya
melarang orang-orang itu dengan keras. 14Tetapi
waktu Yesus melihat hal itu, Dia marah dan
berkata kepada murid-murid-Nya, “Biarkanlah
anak-anak itu datang kepada-Ku dan jangan
melarang mereka. Karena orang-orang yang
seperti merekalah yang menjadi warga kerajaan
Allah. 15Apa yang Aku katakan ini benar: Kamu
harus dengan rendah hati menerima kewargaan
dalam kerajaan Allah seperti seorang anak
menerima sesuatu dari orang tuanya. Kalau
tidak, kamu tidak akan masuk ke dalamnya.”
16 Sesudah berkata seperti itu, Yesus memeluk
anak-anak itu dan meletakkan tangan-Nya pada
mereka danmemberkati mereka.

Orang kaya sangat sulit menjadi warga kera-
jaan Allah✡

17 Waktu Yesus sedang keluar dari rumah itu,
seseorang berlari-lari untuk bertemu dengan
Dia. Lalu orang itu sujud di hadapan-Nya dan
✡ 10:16 Mat. 19:16-30; Luk. 18:18-30
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bertanya, “Guru yang baik, apa yang harus saya
lakukan untukmendapatkan hidup yang selama-
lamanya?”

18 Tetapi Yesus bertanya kembali kepadanya,
“Kenapa kamu mengatakan Aku baik? Hanya
Allah saja yang baik. Tidak ada yang lain. 19Tentu
kamu sudah tahu perintah ini:
‘Janganmembunuh, jangan berzina,
jangan mencuri, jangan memberi kesaksian

palsu,
janganmenipu, hormatilah ibu-bapakmu.’ ”✡

20 Jawab orang itu kepada-Nya, “Guru, saya su-
dahmematuhi semua itu sejakmasamuda.”

21 Yesus memandang dia dan merasa kasihan
kepadanya dan berkata, “Masih ada satu hal lagi
yang perlu kamu lakukan. Pergilah, 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.”

22 Orang itu sangat kecewa mendengar apa
yangdikatakanYesus, laludiameninggalkan tem-
pat itu dengan hati yang sedih, karena dia sangat
kaya dan tidakmaumenjual hartanya.

23 Yesus melihat sekeliling-Nya lalu berkata
kepada murid-murid-Nya, “Sulit sekali bagi
orang-orang kaya menjadi warga kerajaan
Allah!” 24 Murid-murid-Nya heran mendengar
kata-kata-Nya itu. Tetapi Yesus berkata lagi,
“Anak-anak-Ku, memang sulit sekali menjadi
warga kerajaan Allah! 25 Lebih gampang seekor
✡ 10:19 Kel. 20:12-16; Ul. 5:16-20
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unta masuk melewati lubang jarum* daripada
orang kayamenjadi warga kerajaan Allah.”

26 Mendengar hal itu, mereka semakin heran
lagi dan bertanya satu sama lain, “Kalau begitu,
siapa yang bisa selamat danmasuk surga?”

27 Sambil memandang mereka, Yesus berkata,
“Apa yang tidakmungkin bagimanusia,mungkin
bagi Allah! Karena Allah bisa melakukan apa
saja.”

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

29 JawabYesus, “YangKu-katakankepadakalian
masing-masing ini benar: Setiap orang yang
meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya,
orang tuanya, anak-anaknya, atau ladangnya
karena mengikut Aku atau karena memberi-
takan Kabar Baik, 30maka dalam hidupnya yang
sekarang juga, dia pasti akan menerima kembali
hal-hal tersebut— seratus kali lipat. Di dunia
ini dia itu akan menerima lebih banyak rumah,
saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-
anak, dan ladang. Namun di luar semua itu
dia juga akan dianiaya. Tetapi pada akhirnya
dia juga akan menerima upah besar di dunia
yang akan datang— yaitu hidup yang selama-
lamanya. 31 Tetapi banyak orang yang mempun-
yai kedudukan tinggi sekarang ini, di kemudian
hari akan mendapat kedudukan yang rendah.
Dan orang-orang yang sekarang mempunyai ke-

* 10:25 lubang jarum Lihat catatan di Mat. 19:24.
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dudukan rendah, di kemudian hari akan mem-
punyai kedudukan yang tinggi.”

Yesusmemberitahukan tentang kematian-Nya
32 Yesus dan murid-murid-Nya dan beberapa

orang lain pergi ke Yerusalem. Yesus berjalan di
depan mereka. Murid-murid-Nya merasa heran,
tetapi orang banyak yang mengikuti mereka dari
belakang merasa takut, karena mereka tahu
bahwa di kota itu ada orang-orang yang marah
kepada Yesus. Lalu Yesus mengumpulkan kem-
bali kedua belasmurid-Nya secara tersendiri dan
memberitahukanapayangakan terjadipadadiri-
Nya. 33 “Dengarkanlah baik-baik! Kita sedang
menuju Yerusalem. Di sanaAnakManusia— yaitu
Aku, akandiserahkankepada imam-imamkepala
dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhkan
hukumanmati pada-Ku. Kemudian mereka akan
menyerahkan Aku kepada para pembesar yang
bukan orang Yahudi. 34Orang yang bukan Yahudi
itu akan mengejek, meludahi, mencambuk, dan
membunuh-Ku. Tetapi pada hari ketiga sesudah
kematian-Ku, Aku akan hidup kembali.”

Permintaan Yakobus dan Yohanes
35 Sesudah itu, Yakobus dan Yohanes— anak-

anakZebedeus, datangkepadaYesusdanberkata,
“Guru, kami minta supaya Engkau melakukan
sesuatu untuk kami.”

36Lalu Yesus bertanya, “Apa yang kalian kehen-
daki untuk Aku perbuat bagimu?”

37Lalu jawab mereka, “Waktu Engkau menjadi
Raja nanti dan duduk di atas takhta kerajaan-Mu,
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izinkanlah kami berdua duduk di sebelah kanan
dan di sebelah kiri-Mu dalam kemuliaan-Mu.”

38 Tetapi jawab Yesus, “Kalian tidak mengerti
apa yang kalianminta. Apakah kalian sudah siap
menerima penderitaan seperti yang akan Aku
alami? Apakah kalian bisa memikul kesusahan
besar yang akan Aku alami nanti?”†

39 Jawabmereka, “Kami bisa.”
Lalu kata Yesus, “Memang kalian akan

menderita dan memikul kesusahan besar sama
seperti yang akan Aku alami. 40 Tetapi Aku tidak
mempunyai hak untuk memilih siapa yang akan
duduk di sebelah kanan-Ku atau di sebelah kiri-
Ku, karena kedua kursi itu disiapkan untuk orang
yang sudah dipilih oleh Allah.”

41 Waktu kesepuluh murid lain mendengar
permintaan Yakobus dan Yohanes itu, mereka
sangat marah kepada kedua bersaudara itu.
42 Lalu Yesus memanggil semua murid-Nya
dan berkata, “Kalian sudah tahu bahwa para
pemimpin bangsa-bangsa yang bukan orang
Yahudi dan semua yang menganggap dirinya
pembesar memerintah rakyatnya dengan keras
dan menindas hak-hak mereka. 43 Tetapi kalian
tidak boleh seperti mereka. Kalau di antara
kalian ada yang mau menjadi orang yang
terkemuka, dia harus mengambil tempat yang
paling hina dan menjadi pelayan kalian. 44 Dan
siapa saja dari kalian yang mau menjadi orang
nomor satu, dia harus menjadi budak kalian.
† 10:38 penderitaan … kesusahan Secara harfiah, “Apakah kalian
sanggup minum cawan yang akan Ku-minum, atau dibaptis den-
gan baptisan yang akan diberikan kepada-Ku?”
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45 Kalian harus mengikuti teladan-Ku. Karena
Aku— Anak Manusia, datang ke dunia ini bukan
untuk dilayani oleh orang lain. Tetapi Aku datang
untuk melayani orang lain dan memberikan
hidup-Ku untukmenyelamatkan banyak orang.”

Yesusmembuat orang buta bisamelihat✡
46 Lalu Yesus, murid-murid-Nya, dan orang

banyak tibadiYeriko. Danwaktumerekamening-
galkan kota itu, ada seorang pengemis yang buta
bernama Bartimeus— anak Timeus, yang selalu
duduk di pinggir jalan untuk mengemis. 47 Dan
diamendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang
lewat. Lalu dia berseru, katanya, “Yesus, Ketu-
runan Daud,‡ kasihanilah saya.”

48 Banyak orang yang marah kepadanya dan
menyuruhnya diam. Tetapi dia semakin keras
berteriak, “Yesus, Keturunan Daud, kasihanilah
saya.”

49 Yesus berhenti dan berkata, “Bawa dia ke-
mari.” Lalu mereka memanggil orang buta itu
danberkatakepadanya, “Bersukacitalah. Berdiri-
lah. Yesus memanggilmu.”
✡ 10:45 Mat. 20:29-34; Luk. 18:35-43 ‡ 10:47 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 Penye-
lamat sebagai ‘Keturunan Daud’. Karena nubuat nabi-nabi itu,
mereka juga berpikir, “Dia juga akan menyembuhkan orang sakit
dan buta.” Jadi orang ini sudah tahu bahwa Yesus bukan orang
biasa. Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7.
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50Segeraorangbuta ituberdiri danmelepaskan
jubahnya dan datang kepada Yesus.

51 Yesus bertanya kepadanya, “Apa yang kamu
mau Aku perbuat bagimu?”
Jawab orang buta itu, “Guru, tolonglah supaya

saya bisa melihat kembali.”
52 Kata Yesus kepadanya, “Pergilah. Karena

kamu percaya kepada-Ku, maka sekarang kamu
bisa melihat.” Saat itu juga dia langsung bisa
melihat lalu mengikut Yesus dalam perjalanan
itu.

11
Yesus disambut di Yerusalem seperti seorang

raja✡
1 Waktu Yesus dan murid-murid-Nya hampir

mendekati Yerusalem, mereka tiba di desa
Betfage dan Betania yang berada di bawah
Bukit Zaitun. Lalu Yesus menyuruh dua orang
murid-Nya berjalan lebih dulu 2 dan berkata
kepada mereka, “Pergilah ke desa yang di
depan itu. Begitu kalian masuk, kalian akan
melihat seekor keledai muda yang belum
pernah ditunggangi sedang terikat di dekat
suatu rumah. Lepaskan ikatannya dan bawalah
kemari. 3Dan kalau seseorang bertanya, ‘Kenapa
kalian mengambil keledai itu,’ kalian jawab,
‘Tuhan membutuhkannya. Dia akan segera
mengembalikannya.’ ”

4 Lalu kedua murid itu pun pergi dan mene-
mukan keledaimuda itu sedang terikat di jalan di
✡ 11: Mat. 21:1-11; Luk. 19:28-40; Yoh. 12:12-19
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dekat pintu sebuah rumah. Mereka melepaskan
talinya. 5 Ada beberapa orang yang sedang
berdiri di situ bertanya, “Kenapa kalian lepaskan
keledai itu?” 6 Lalu mereka menjawab seperti
yang dikatakan Yesus itu, kemudian orang-orang
itu membiarkan mereka membawa keledai itu.
7 Keledai itu pun dibawa kepada Yesus, lalu
mereka mengalasi punggung keledai itu den-
gan jubah-jubah mereka. Yesus pun naik dan
duduk di situ. 8 Orang banyak yang sudah
berkumpul membuka jubah-jubah mereka dan
menggelarkannya di jalan yang akan dilewati
Yesus. Ada juga yang mengalasi jalan itu den-
gan ranting-rantingberdaunyangmerekapotong
dari sekitar jalan itu. 9 Orang-orang yang ber-
jalan di depan dan di belakang Yesus semuanya
bersorak-sorai,
“Hosana! Terpujilah TUHAN!* Biarlah TUHAN

memberkati raja kita ini yang datang
mewakili TUHAN!

10 Biarlah Allah memberkati keturunan Raja
Daud ini, supaya Dia memerintah
kita dengan baik. Pujilah Allah Yang
Mahatinggi!”

11WaktuYesus sampai di Yerusalem, Diamasuk

* 11:9 Hosana! Terpujilah TUHAN! Secara harfiah, “Hosana.”
Dalam Bahasa Ibrani kuno artinya ‘TUHAN selamatkanlah kami’
atau ‘Terpujilah TUHAN’. Tetapi pada zaman Yesus artinya sudah
berubah menjadi pujian terhadap raja yang artinya mirip seruan
‘Hidup Pangeran...!!!’ dalam Bahasa Indonesia. Dengan memakai
kata ‘hosana’, sudah jelas bahwa orang banyak memuji Allah
karena menerima Yesus sebagai Mesias— yaitu Raja Penyelamat
yang sudah dijanjikan.
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ke Rumah Allah dan melihat-lihat semua yang
terjadi di sekitar situ. Karena hari sudah hampir
malam, Dia dan kedua belas murid-Nya pergi ke
desa Betania.

Yesusmengutukpohonarayang tidakberbuah✡
12 Hari berikutnya waktu mereka sedang ber-

jalan kembali dari Betania ke Yerusalem, Yesus
merasa lapar. 13Dari jauh Dia melihat pohon ara
yang daunnya banyak sekali. Lalu Diamendekati
pohon itu untuk melihat kalau-kalau ada buah-
nya. Tetapi ternyata tidak ada buahnya, hanya
daun saja. Dan memang, saat itu belum musim
buah ara.† 14 Lalu Yesus berkata kepada pohon
itu, “Mulai sekarang tidak akan pernah lagi ada
orang yang makan buahmu.” Dan murid-murid-
Nyamendengar Dia berkata seperti itu.

Yesus mengusir orang-orang yang menjadikan
RumahAllah seperti pasar✡

✡ 11:11 Mat. 21:18-19 † 11:13 belum musim buah ara Cerita
ini pasti mengingatkan pembaca pertama tentang nubuatan Nabi
Yeremia bahwa Allah akanmembiarkan Rumah-Nya dibinasakan
oleh orang-orang yang memusuhi-Nya (Yer. 7:8-13). Walaupun
sudah dinubuatkan seperti itu, orang Yahudi pada zaman Yesus
masihmerasabahwamerekaamandanmenyangkabahwanegeri
Israel tidak akan diserang oleh orang-orang yang memusuhi
mereka kalau persembahan-persembahan masih terus diadakan
di Rumah Allah. Jadi mereka merasa bahwa mereka boleh
menindas orang-orang miskin dan Allah tidak akan menghukum
mereka. Mereka seperti pohon yang tidak menghasilkan buah
yang baik. ✡ 11:14 Mat. 21:12-17; Luk. 19:45-48; Yoh. 2:13-22
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15 Ketika tiba di Yerusalem, Yesus masuk ke
teras Rumah Allah dan mulai mengusir orang-
orang yang sedang berjualan di situ. Dia memba-
likkanmeja-meja yangdipakai olehparapenukar
uang.‡ Dan Dia juga menjatuhkan bangku-
bangku yang dipakai oleh para penjual burung
merpati. 16 Dia juga melarang orang membawa
barang melewati teras Rumah Allah, karena itu
bukan jalan. 17 Dan Yesus mengajar mereka
seperti ini, “Kalian tahu betul bahwa dalamKitab
Suci Allah berkata,
‘Rumah-Ku akandisebut rumahdoauntuk semua

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

18 Waktu para imam kepala dan ahli-ahli Tau-
rat mendengar bahwa Yesus berbuat seperti itu,
mereka mulai mencari jalan untuk bisa membi-
nasakan Dia. Tetapi mereka takut kepada Yesus,
karena banyak orang sangat senang dan heran
dengan ajaran-Nya.

‡ 11:15 penukar uang Padawaktu itu, raja besar di Romamemer-
intah semua daerah Yahudi dan banyak provinsi yang lain. Oleh
karena itu, uang sehari-hari yang mereka pakai adalah uang
Roma. Dan imam-imam kepala sudah melarang, “Uang negara
Roma tidak boleh dipersembahkan kepada Allah.” Jadi orang-o-
rang yang datang ke Rumah Allah harus menukar uang mereka
dengan uang yang diizinkan supaya mereka bisa mempersem-
bahkan uang mereka kepada Allah. Mata uang yang diizinkan itu
adalah mata uang dari Tirus. Imam-imam kepala juga berkuasa
atas semua yang dijual di dalam Rumah Allah. Jadi mereka
menjadi kaya dari hasil jualan dan penukaran uang itu. ✡ 11:17
Yes. 56:7 ✡ 11:17 Yer. 7:11
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19 Ketika hari sudah mulai gelap, Yesus dan
murid-murid-Nyameninggalkan kota itu.

Yesus mengajar tentang pohon ara yang
dikutuk-Nya✡

20 Besok paginya, waktu Yesus dan murid-
murid-Nya berjalan dan lewat dekat pohon ara
itu,merekamelihatpohon itu sudahmati danker-
ing sampai ke akar-akarnya. 21Kemudian Petrus
teringat akan apa yang terjadi kemarinnya, lalu
dia berkata, “Guru, lihat! Pohon yang Engkau
kutuk kemarin sudah kering.”

22 Lalu jawab Yesus kepadanya, “Percayalah
penuh kepada Allah. 23 Apa yang Aku katakan
ini benar: Kalau kalian masing-masing percaya
penuh, kamu juga bisa membuat keajaiban-
keajaiban seperti ini. Contohnya, kamu bisa
meminta kepada Allah, ‘Biarlah gunung ini
pindahkedalamlaut.’ Tetapikamuharuspercaya
penuh dan tidak ragu bahwa Allah pasti akan
melakukan apa yang kamu minta. 24 Karena
itu, Aku menasihatkan setiap kalian: Saat kamu
berdoa meminta sesuatu, percayalah seperti
ini, ‘Allah sudah memberikan yang saya minta
kepada-Nya.’ Maka hal itu akan Allah berikan
kepadamu. 25-26 Saat kamu meminta sesuatu
dalam doa, periksalah dirimu sendiri kalau
kamu sakit hati kepada seseorang. Maafkanlah
orang itu, supaya Bapamu yang di surga juga

✡ 11:19 Mat. 21:20-22
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mengampuni semua kesalahanmu.”§

Yesus ditanya tentang siapa yang memberikan
hak kepada-Nya untuk mengajar dan mengubah
kebiasaan✡

27 Waktu Yesus dan murid-murid-Nya sudah
kembali ke Yerusalem dan Dia sedang berjalan
mengelilingi teras Rumah Allah, para imam
kepala dan ahli-ahli Taurat dan pemimpin-
pemimpin Yahudi datang kepada-Nya. 28 Lalu
mereka bertanya, “Siapa yang memberikan
hak kepadamu untuk mengajar dan mengubah
kebiasaan kami?— seperti yang kamu lakukan
kemarin! Atas nama siapakah kamu melakukan
itu?”

29 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Aku
juga mau menanyakan sesuatu kepada kalian.
Kalau kalian menjawab-Ku, maka Aku juga akan
memberitahukan Siapa yang memberikan hak
itu kepada-Ku. 30 Coba kalian jawab pertanyaan-
Ku ini: Siapa yang memberikan hak kepada
Yohanes Pembaptis untuk membaptis orang-
orang? Apakah Allah* yang memberikan, atau

§ 11:25-26 Ayat 25-26 Ada salinan kuno yang menambah
kata-kata ini, “Tetapi kalaukalian tidakmemaafkanorang lain, Ba-
pamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.”
Dalambahasa Yunani kata yang diterjemahkan sebagai ‘Maafkan-
lah’ adalah kata yang juga diterjemahkan ‘mengampuni’. Perbe-
daan dalam penerjemahan terjadi karena dalam bahasa Indone-
sia manusia tidakmungkinmengampuni dosa sesamanya. Dalam
bahasa Indonesia hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa.
✡ 11:25-26 Mat. 21:23-27; Luk. 20:1-8 * 11:30 Allah Di sini dan
ayat 31, secara harfiah, “dari surga.”
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dia bekerja atas kemauannya sendiri?”†
31 Lalu mereka saling berbicara satu sama

lain, “Kalau kita menjawab ‘Allah yang
memberikannya,’ maka kita akan kalah di
hadapan orang banyak ini ketika dia berkata,
‘Kalau begitu, kenapa kalian tidak percaya
kepada Yohanes?’ 32-33 Tetapi tidak baik juga
kalau kita jawab, ‘Dia bekerja atas kemauannya
sendiri,’ karena orang banyak ini akan marah
kepada kita!” Maka akhirnya mereka jawab,
“Kami tidak tahu.” Mereka menjawab seperti
itu karena takut kepada orang banyak, karena
semua orang yang berkumpul di situ percaya
bahwa Yohanes adalah seorang nabi.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Kalau be-

gitu, Aku pun tidak akan mengatakan kepada
kalian Siapa yang memberikan hak kepada-Ku
untuk melakukan hal-hal seperti yang kemarin
itu.”

12
Perumpamaan: Orang Yahudi selalu menolak

utusan-utusan Allah✡
1 Lalu Yesus mulai mengajar pemimpin-

pemimpin agama Yahudi itu dengan memakai
beberapa perumpamaan. Inilah salah satu dari
perumpamaan itu: “Adalah seorang pemilik
tanah yang menyuruh hamba-hambanya
membuat kebun anggur yang besar, lengkap
dengan pagar di sekelilingnya. Lalu mereka
† 11:30 atas kemauannya sendiri Di sini dan ayat 32, secara
harfiah, “dari manusia.” ✡ 12: Mat. 21:33-46; Luk. 20:9-19; Yes.
5:1-7
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menggali lubang sebagai tempat untuk memeras
buah anggur, dan membangun pondok jaga
yang tinggi untuk mengawasi kebun itu dari
para pencuri dan binatang. Waktu semuanya
sudah selesai, dia menyewakan kebun anggur
itu kepada beberapa orang petani, lalu dia
bersama para hambanya pergi ke negeri lain.
2 Waktu tiba musim panen, dia menyuruh
seorang hambanya pergi kepada petani-petani
itu untuk mengambil hasil kebun yang menjadi
bagiannya. 3 Tetapi para petani itu menangkap
dan memukul hambanya itu, lalu mereka
menyuruh dia pulang dengan tangan kosong.
4 Lalu pemilik kebun itu menyuruh hambanya
yang lain pergi kepada mereka. Tetapi mereka
mencaci maki dia dan memukul kepalanya
sampai terluka. 5 Sesudah itu pemilik kebun
itu menyuruh lagi seorang hambanya yang
lain. Tetapi mereka membunuh dia. Begitulah
seterusnya mereka memperlakukan setiap
hamba yang lain yang datang menagih hasil
kebun itu. Ada yang dipukul, dan ada juga yang
dibunuh. 6 Akhirnya tidak ada lagi yang bisa
disuruhnya kecuali anaknya yang satu-satunya
yang sangat dia kasihi. Lalu dia menyuruh
anaknya itu pergi karena dia pikir, ‘Tentumereka
akanmenghormati anak saya sendiri.’

7 “Tetapi waktu melihat anak itu datang,
mereka berkata satu sama lain, ‘Lihat! Yang
datang ini adalah anaknya sendiri. Dia yang
nanti jadi pemilik kebun ini kalau bapaknya
sudah meninggal. Mari kita bunuh dia, supaya
kebun ini menjadi milik kita.’ 8 Lalu mereka
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menangkap dan membunuh dia. Sesudah itu
mereka membuang mayatnya keluar dari kebun
itu.

9 “Jadi coba kalian pikir: Kalau sudah begitu,
apakah yang akan dilakukan oleh pemilik kebun
itu? Tentu dia sendiri yang akan datang dan
membunuhpara petani itu. Lalu dia akanmenye-
wakan kebunnya itu kepada petani-petani yang
lain.” 10 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka,
“Sampai kapan kalian mengerti Firman Allah!
Karena sudah ada tertulis,
‘Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-

tukang bangunan,
Allah sudahmenjadikannya sebagai batu fondasi

yang terutama.
11 Apa yang Allah lakukan itu sangat ajaib bagi

kita.’ ”✡
12 Pemimpin-pemimpin Yahudi yang sedang

mendengarkan perumpamaan itu, tahu bahwa
merekalah yang Yesus maksudkan sebagai
petani-petani yang jahat itu. Karena itu mereka
mencari cara bagaimana menangkap Yesus.
Tetapi mereka takut kepada orang banyak
yang juga hadir di situ, jadi mereka pergi
meninggalkan Dia.

Pemimpin-pemimpin Yahudi ingin menjebak
Yesus supayamelawan pemerintahan Roma✡

13Lalu pemimpin-pemimpin Yahudimenyuruh
beberapa orang dari kelompok Farisi dan be-
berapa orang teman Raja Herodes mendatangi
Yesus. Mereka datang dengan tujuan untuk
✡ 12:11 Mzm. 118:22-23 ✡ 12:12 Mat. 22:15-22; Luk. 20:18-26
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menjebak-Nya— yaitu membujuk Yesus supaya
Dia berbicara melawan pemerintah dan teman-
teman Herodes itu mendengarnya. 14 Mereka
berkata, “Bapak Guru, kami tahu Bapak adalah
orang jujur yang benar-benar mengajar sesuai
dengan kemauan Allah dan tidak mempedulikan
pendapat orang lain. Pak Guru tidak men-
gubah ajaran Bapak supaya dipuji oleh orang-
orang yang punya pangkat. Jadi kami mau
bertanya: Menurut Hukum Taurat, apakah kita
bolehmembayar pajak kepada pemerintah Roma
atau tidak?”

15 Tetapi Yesus mengetahui bahwa mereka
hanya berpura-pura saja. Jadi Dia menjawab,
“Apakah dengan pertanyaan semacam itu kalian
pikir bisa menjebak Aku?! Coba tunjukkan satu
keping uang perak yang biasa dipakai untuk
membayar pajak.” 16 Lalu mereka memberikan-
nyakepada-Nya. DanDiabertanya, “Ukiranmuka
siapa yang ada di sini? Dan nama siapa yang
tertulis di sini?”
Jawabmereka: “Raja Roma.”
17Lalu kata-Nya kepadamereka, “Kalau begitu,

berikanlah kembali kepada raja apa yang wajib
rajamiliki. Dan berikanlah kembali kepada Allah
apa yang wajib Allahmiliki.”
Mendengar jawaban itu mereka pun terheran-

heran.

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

✡ 12:17 Mat. 22:23-33; Luk. 20:27-40



Markus 12:18 lxxxv Markus 12:24

18 Sesudah itu orang-orang dari kelompok
Saduki* juga mendatangi Yesus. (Kelompok
Saduki percaya bahwa setiap orang yang sudah
mati tidak akan hidup kembali.) 19 Mereka
berkata kepada Yesus, “Guru, Musa menulis
peraturan untuk kita seperti ini: ‘Kalau ada
seorang laki-laki yang meninggal sebelum
mempunyai anak, maka saudaranya wajib
kawin dengan jandanya itu untuk meneruskan
keturunan bagi saudaranya yang meninggal
itu.’✡ 20 Jadi, pernah ada tujuh orang laki-laki
bersaudara. Laki-laki pertama menikah dengan
seorang gadis, tetapi laki-laki itu meninggal dan
belum mempunyai anak dari istrinya itu. 21 Lalu
laki-laki kedua mengawini janda itu, tetapi dia
juga mati dengan tidak mempunyai anak. Dan
kejadianyangsamaterjadipadasaudaranyayang
berikutnya. 22Hal yang sama terus terjadi sampai
ketujuh bersaudara itu meninggal. Semua
merekameninggal tanpamendapat anakmelalui
janda itu. Dan akhirnya janda itu jugameninggal.
23 Jadi nanti, kalau benar bahwa orang yang
sudah mati akan hidup kembali, lalu janda itu
akan disebut sebagai istri siapa? Karena ketujuh
bersaudara itu sudah pernahmenjadi suami dari
perempuan itu.”

24 Lalu Yesus menjawab, “Kalian sangat keliru

* 12:18 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. ✡ 12:19 Ul. 25:5



Markus 12:25 lxxxvi Markus 12:29

karena tidak tahu apa yang tertulis dalam Kitab
Suci dan tidak mengenal kuasa Allah. 25 Karena
nanti waktu orang mati hidup kembali, mereka
tidak akan kawin lagi. Mereka akan hidup seperti
malaikat-malaikat di surga, yang tidak pernah
menikah.

26 “Tetapi tentang kehidupan kembali sesudah
kematian, sampai kapan kalian akan mengerti
apa yang tertulis dalam Kitab Musa?! Karena
waktu Allah menampakkan diri-Nya kepada
Musa dalam semak-semak yang menyala, Dia
berkata, ‘Aku adalah Allah Abraham, Allah Isak,
dan Allah Yakub.’✡ 27 Allah menyebutkan ketiga
nenek moyang kita itu sebagai orang yang masih
tetap hidup dan menyembah-Nya. Padahal pada
zaman Musa mereka sudah mati dan tidak ada
lagi di dunia ini, tetapi di hadapan Allah mereka
masih tetap hidup. Jadi kalian sudah keliru
sekali!”

Yesus memberitahukan tentang perintah Allah
yang paling penting✡

28Waktu Yesus masih berdebat dengan orang-
orang Saduki, seorang ahli Taurat datang dan
mendengarmerekaberbicara. Waktudiamelihat
Yesus sudah menjawab pertanyaan mereka den-
gan baik, dia juga bertanya kepada Yesus, “Menu-
rut pendapatmu, dari semua Hukum Taurat, per-
intahmana yang paling penting?”

29 Lalu Yesus menjawab mereka, “Yang paling
penting adalah:

✡ 12:26 Kel. 3:6 ✡ 12:27 Mat. 22:34-40; Luk. 10:25-28
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‘Semua orang Israel, dengarkanlah! TUHAN Al-
lahmu adalah satu-satunya TUHAN.

30 Kasihilah TUHAN Allahmu dengan sepenuh
hatimu, dengan segenap napas hidupmu,
dengan seluruh pikiranmu, dan dengan
seluruh kekuatanmu.’

31Dan juga ada perintah yang kedua— yaitu,
‘Kasihilah sesamamu sama seperti kamu men-

gasihi dirimu sendiri.’✡
Tidak ada perintah lain yang lebih penting dari
kedua perintah itu.”

32 Lalu ahli Taurat itu berkata kepada Yesus,
“Betul sekaliGuru. Memanghanyaada satuAllah,
dan tidak ada allah yang lain lagi. 33 Dan kita
harus mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita,
dengan seluruh pikiran kita, dan dengan seluruh
kekuatan kita. Dan kita juga harus mengasihi
semua orang seperti mengasihi diri kita sendiri.
Kedua perintah itu lebih penting dari semua per-
aturan tentang kurban binatang atau barang lain
yang dipersembahkan kepada Allah.”

34 Waktu Yesus melihat bahwa orang itu men-
jawab dengan bijaksana, Dia berkata kepadanya,
“Kamu hampir menjadi anggota kerajaan Al-
lah.” Sesudah itu semua orang dari kelompok-
kelompok agama Yahudi menjadi malu dan tidak
berani lagi menanyakan apa pun kepada Yesus.

Yesus menunjukkan bahwa Dia bukan hanya
keturunan Daud✡

35WaktuYesusmasihmengajardiRumahAllah,
Dia berkata, “Kenapa ahli-ahli Taurat mengajar
✡ 12:31 Ul. 6:5; Im. 19:18 ✡ 12:34 Mat. 22:41-46; Luk. 20:41-44
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seperti ini?— ‘Kristus† akan datang sebagai ketu-
runan Daud.’ 36 Sedangkan Daud— ketika dikua-
sai Roh Allah berkata,
‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan saya,
“Duduklah di sebelah kanan-Ku dan memerin-

tahlah sebagai Raja,
dan Aku akan mengalahkan semua yang
memusuhi-Mu dan menjadikan mereka
budak-Mu.” ’✡

37 Jadi Daud sendiri sangat menghormati Kristus
dengan menyebut Dia ‘Tuhan saya.’ Kalau be-
gitu, kenapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Raja
Penyelamat hanyalah keturunan Daud?”
Orang banyak yang ada di situ senang sekali

mendengar Yesus mengajar.

Yesusmengajarkan bahwa tidak bolehmencon-
toh ahli-ahli Taurat✡

38 Waktu Yesus masih mengajar di situ,
Dia berkata, “Hati-hatilah! Janganlah kalian
mencontoh ahli-ahli Taurat. Mereka senang
berjalan-jalan dan pamer di tempat umum
dengan memakai baju yang bagus. Dan waktu
berjalan di pasar, mereka senang waktu orang-
orang memberi salam kepada mereka dengan
penuh hormat. 39 Mereka juga suka duduk
di kursi-kursi yang paling depan di dalam
rumah-rumah pertemuan atau di pesta-pesta
makan. 40 Mereka juga biasa menipu janda-
janda dengan memakai alasan seperti ini, ‘Saya
akan membantumu mengurus harta suamimu
† 12:35 Kristus Lihat catatan di Mrk. 1:1. ✡ 12:36 Mzm. 110:1
✡ 12:37 Mat. 23:1-36; Luk. 11:37-54; 20:45-47
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yang sudah meninggal.’ Tetapi sebenarnya
mereka hanya pura-pura membantu karena
mereka mau mengambil sebagian dari harta
itu. Dan untuk menutupi kejahatan mereka
itu, mereka berdoa panjang-panjang di dalam
rumah-rumah pertemuan, supaya orang berpikir
bahwa mereka orang baik. Karena itu sebagai
akibat dari perbuatan mereka yang seperti itu,
Allah pasti akan memberi hukuman yang sangat
berat kepadamereka.”

Jandamiskinyangmemberikansemuauangnya
kepada Allah✡

41 Waktu Yesus masih berada di teras Rumah
Allah, Dia duduk menghadap peti persembahan
sambil memperhatikan orang-orang yangmema-
sukkanuangkedalampeti itu. Banyakorangkaya
memasukkan sejumlah uang yang besar. 42 Lalu
seorang janda miskin datang dan memasukkan
duauang logamyangnilainyapaling kecil. 43Lalu
Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata,
“Apa yang Aku katakan ini benar: Persembahan
jandamiskin ini nilainya lebih besar dari persem-
bahan semua orang lain di sini— sekalipun orang-
orang kaya itu. 44 Karena mereka memberi
sedikit dari kelebihan harta mereka, sedangkan
janda yang sangat miskin ini memberi semua
miliknya— yaitu seluruh biaya hidupnya.”

13
Yesusmengajar tentang akhir zaman✡

✡ 12:40 Luk. 21:1-4 ✡ 13: Mat. 24:1-44; Luk. 21:5-33
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1Waktu Yesus sedang keluar dari Rumah Allah,
salah satumurid-Nyaberkatakepada-Nya, “Guru,
lihat! Betapa megahnya Rumah Allah ini! Batu-
batunya sangat besar sekali!”

2 Lalu Yesus menjawab, “Ya, perhatikanlah
baik-baik semua bangunan besar ini! Waktunya
akan datang di mana semua yang kalian lihat ini
akan dirobohkan— sampai tidak ada satu batu
pun yangmasih tersusun di atas batu yang lain.”

3Sesudah itu Yesus danmurid-murid-Nya pergi
keBukit Zaitun. Di situYesusduduksendiriandan
menghadap Rumah Allah. Lalu Petrus, Yakobus,
Yohanes, dan Andreas datang kepada-Nya dan
bertanya, 4 “Guru, tolong beritahukan kepada
kami kapan hal-hal itu akan terjadi? Dan apa
tandanya kalau hal-hal itu akan segera terjadi?”

5 Lalu Yesus menjawab mereka, “Hati-hatilah,
supaya kalian tidak disesatkan oleh orang lain.
6 Banyak orang akan muncul dan berkata, ‘Aku
inilah Kristus yang kalian nanti-nantikan itu,’ se-
hinggamereka akanmenyesatkan banyak orang.
7 Waktu kalian mendengar tentang perang yang
sedang berlangsung atau yang akan terjadi, jan-
ganlah kalian kuatir! Karena itu bukanlah tanda-
tanda akhir dunia. Memang hal-hal itu harus ter-
jadi sesuai dengan rencana Allah. 8 Akan terjadi
perang antar suku dan antar negara. Di mana-
mana akan terjadi gempa bumi dan bencana ke-
laparan. Tetapi semua itu hanyalah permulaan
saja. Kejadian-kejadian itu dapat digambarkan
seperti ibu hamil yang sudah mulai mengalami
sakit sebagai tanda mau melahirkan. Dan ke-
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mudian rasa sakitnya akan semakin bertambah-
tambah sampai anaknya lahir.

9 “Jagalah diri kalian baik-baik! Karena orang-
orang yang memusuhi-Ku akan menangkap dan
membawa banyak orang dari antara kalian ke
sidang pemimpin agama, dan ada dari antara
kalian yang akan dipukuli di dalam rumah-
rumah pertemuan mereka. Dan mereka juga
akan membawa kamu untuk menghadap raja
atau kepala pemerintah. Waktu itu mereka
akan melaporkan kamu seperti ini, ‘Dia itu
juga pengikut Yesus.’ Tetapi semua itu terjadi
sesuai dengan kehendak Allah, supaya kamu
bisa bersaksi tentang Aku kepada mereka.
10 Dan Allah sudah menentukan bahwa sebelum
akhir dunia, Kabar Baik tentang Aku harus
disampaikan kepada semua suku bangsa di
seluruh dunia. 11 Dan waktu kamu ditangkap
dan dibawa ke pengadilan, tidak usah kuatir
tentang apa yang akan kamu jawab. Karena pada
waktu mereka bertanya kepadamu, saat itu juga
Roh Allah akanmemberitahukan apa yang harus
kamu jawab. Sebenarnya pada waktu itu bukan
kamu yang bicara, tetapi Roh Kuduslah yang
berbicaramelalui kamu.

12 “Nanti akan ada orang yang menyerahkan
saudaranya sendiri kepada pemimpin agama un-
tuk dibunuh. Juga akan ada bapak yang meny-
erahkan anaknya untuk dibunuh. Dan akan ada
juga anak yang menentang orang tuanya serta
menyerahkan mereka kepada pemimpin agama
untuk dibunuh. 13 Semua orang akan membenci
kamu karena kamu percaya kepada-Ku. Tetapi
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siapa saja yang terus percaya dan mengikut Aku
sampai akhir, mereka akan diselamatkan.

14 “Aku memberikan tanda ini kepada
kalian: Kalian akan melihat seorang raja
yang memusuhi-Ku mendirikan ‘sesuatu yang
sangat menajiskan di dalam Rumah Allah dan
merupakan tanda kebinasaan.’✡ Pada waktu
kalian melihat bencana itu, orang-orang yang
ada di Yerusalem dan provinsi Yudea harus
melarikan diri ke gunung-gunung.”
Saya— Markus, meminta kepada orang yang
membacakanbuku ini untukorang lain: Tolong
jelaskan perkataan Yesus tadi kepada penden-
gar. Yesus melanjutkanmengajar,*

15 “Pada saat itu, kalau kamu berada di teras
rumah,† jangan masuk rumah lagi untuk
mengambil sesuatu! Langsung lari saja!
✡ 13:14 Dan. 9:27; 11:31; 12:11 * 13:14 Penjelasan Markus
Secara harfiah Markus menulis tiga kata yang berarti, “Biarlah
pembaca mengerti!” Perkataan ini tentu tidak diucapkan oleh
Yesus, tetapi adalah komentar pendek dari penulis Markus, dan
sering ditulis dalam kurung dalam penerjemahan. Perkataan
Markus inibisaditafsirkandenganduacara: 1)Biarlahorangyang
membaca mengerti perkataan Yesus yang penting ini. 2) Tetapi
dalam PB kata kerja ‘baca’ tersebut hampir selalu berarti ‘mem-
baca kepada para pendengar’. Dan kalau demikian, kata imper-
atif ‘biarlah mengerti’ dapat dimengerti ‘biarlah arti dijelaskan’
(kepadaparapendengar). PadazamanMarkus, kebanyakanorang
tidak bisa membaca, dan Markus mengajak orang yang mem-
bacakan kepada orang lain untuk menjelaskan nubuatan Daniel
yang dikutip oleh Yesus. † 13:15 di teras rumah Secara harfiah
Markus menulis ‘di atas rumah’. Di negeri Israel bagian atas
rumah-rumah adalah datar dan digunakan sebagaimana orang-o-
rang Indonesia menggunakan teras atau halaman rumah.
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16 Demikian juga kalau kamu sedang bekerja
di ladang. Jangan pulang mengambil jubahmu.
17Pada waktu bencana itu, kasihan sekali ibu-ibu
yang hamil dan menyusui. Mereka akan sangat
menderita karena mereka akan sangat sulit
melarikan diri. 18 Berdoalah supaya bencana
itu tidak terjadi pada waktu musim dingin.
Karena kalau musim dingin akan lebih susah
lagi. 19 Karena pada hari-hari itu akan terjadi
kesusahan besar. Kesusahan seperti ini belum
pernah terjadi sejak Allahmenciptakan dunia ini
sampai sekarang. Dan sesudah itu, kesusahan
yang seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi.✡
20 Tetapi oleh karena Allah mengasihani umat
pilihan-Nya yang masih hidup di dunia pada
waktu itu, Dia sudah putuskan bahwa bencana
yang paling mengerikan itu tidak boleh lama.
Karena kalau lama, tidak ada orang yang sanggup
bertahan hidup di dunia.

21 “Pada waktu itu kalau ada orang yang mem-
beritahukan seperti ini, ‘Lihat! Kristus yang kita
nanti-nantikan itu sekarang ada di sini,’ atau, ‘Dia
ada di sana,’ jangan kalian percaya. 22 Karena
di kemudian hari akan banyak orang datang
dan membuat bermacam-macam keajaiban un-
tuk menyesatkan kalian. Mereka itu akan men-
gakui dirinya sebagai nabi yang menyampaikan
berita dari Allah, atau ada juga yang men-
gaku, ‘Aku ini adalah Kristus yang kalian nanti-
nantikan itu.’ Tipuanmereka sangat licik, sampai
orang-orang pilihan Allah juga hampir tersesat.
23Karena ituwaspadalah! Ingatlah bahwa semua
✡ 13:19 Dan. 12:1
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ini sudah Ku-beritahukan kepada kalian sebelum
hal-hal ini terjadi.

Yesus mengajar tentang kedatangan-Nya kem-
bali✡

24 “Tetapi pada waktu kesusahan besar itu su-
dah selesai,
‘Matahari akanmenjadi gelap,
dan bulan juga tidak akan bersinar lagi.
25Danbintang-bintangpunakan jatuhdari langit,
dan semua pembesar-pembesar dari kuasa gelap

yang ada di langit akan dijatuhkan.’‡
26 “Pada waktu itu semua orang akan melihat

Anak Manusia— yaitu Aku, datang dalam awan
dengan kuasa dan cahaya yang besar dari surga.
27Lalu Aku akanmenyuruh paramalaikat-Ku un-
tuk mengumpulkan orang-orang yang sudah dip-
ilih oleh Allah. Mereka akan dikumpulkan dari
semua tempat di bumi, dari ujung timur sampai
ke ujung barat, dan dari ujung utara sampai ke
ujung selatan.

28 “Kita bisa menggambarkan tanda akhir
zaman dengan pohon ara. Kalau ranting-
rantingnya sudah menjadi lembek dan tunas-
tunas pada ranting-rantingnya mulai kelihatan,
kalian tahu bahwa musim panas sudah dekat.
29 Demikian juga, kalau kalian melihat tanda-
tanda itu sudah mulai terjadi, seharusnya kalian
sudah tahu bahwa waktunya untuk Aku datang
✡ 13:23 Mat. 24:29-31; Luk. 21:25-28 ‡ 13:25 Ayat 24-25Hal-hal
ini dinubuatkan di Yes. 13:10; 34:4; Yeh. 32:7; Yl. 2:10; 2:31; 3:15.
Baris kedua secara harfiah, “dan penguasa-penguasa yang ada di
(tingkat-tingkat) langit akan digoyangkan.”
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kembali sudah dekat. 30Apa yang Ku-katakan ini
benar: Semua tanda itu akan terjadi sementara
orang-orang pada zaman ini masih ada yang
hidup. 31 Hal-hal ini pasti akan terjadi semua.
Masih lebih mungkin langit dan bumi hilang
lenyap, daripada ajaran-Ku ini tidak terjadi.”

Nasihat supaya berjaga-jaga✡
32 “Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu ka-

pan harinya atau jamnya Aku akan datang kem-
bali ke dunia ini. Malaikat-malaikat di surga pun
tidak tahu, danAku sebagai AnakAllah juga tidak
tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu kapan hal
itu akan terjadi. 33 Jadi kalian harus berhati-hati
dan berjaga-jaga. Karena kalian tidak tahu kapan
waktunya Aku datang kembali. 34 Keadaannya
sama seperti waktu seorang pemilik tanah mau
pergi ke tempat yang jauh. Sebelum mening-
galkan rumah, dia membagikan tugas kepada se-
tiap hambanya danmenjelaskan tanggung jawab
dan tugasnya masing-masing. Lalu dia berkata
kepadapenjagapintu, ‘Jagabaik-baik sampai saya
kembali!’ 35 Mereka itu terus bersiap-siap dan
berjaga-jaga, karena mereka tidak tahu kapan
tuan rumah itu akan kembali— apakah sore hari,
tengah malam, pada waktu ayam berkokok, atau
pada waktu pagi. Begitu juga kalian harus se-
lalu berjaga-jaga. 36 Jangan sampai Aku kem-
bali secara tiba-tiba dan tidakmenemukan kalian
siap siaga, tetapi sedang tidur! 37 Apa yang
Ku-katakan ini bukan hanya untuk kalian yang

✡ 13:31 Mat. 24:36-44; Luk. 17:26-30, 34-36
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sedangmendengarkan tetapi untuk semuaorang:
Teruslah bersiap-siap dan berjaga-jaga!”

14
Pemimpin-Pemimpin Yahudi mencari cara un-

tukmembunuh Yesus
1Dua hari sebelumHari Raya Paskah,* anggota

imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mulai
mencari carauntukmenangkapYesus tanpadike-
tahui oleh orang banyak, supaya mereka bisa
membunuh Dia. 2 Lalu mereka berkata, “Kita
tidak boleh menangkap Dia selama pesta ini
berlangsung! Nanti orang banyak akan marah
kepada kita dan bisa terjadi keributan.”

Seorang perempuan menuangkan minyak
wangi ke atas kepala Yesus✡

3Sesudah itu, Yesusdanmurid-murid-Nyapergi
ke Betania. Mereka makan di rumah Simon—
yang juga disebut Si Penyakit Kulit.† Waktu
Yesus dan beberapa orang lain sedang makan,
ada seorang perempuan masuk dan membawa
minyak wangi yang mahal. Minyak itu terbuat
* 14:1 Paskah Secara harfiah, “Paskah dan Perayaan Roti Tanpa
Ragi.” Istilah ‘Perayaan Roti Tanpa Ragi’ merupakan terjemahan
dari satu kata dalam bahasa Yunani— yaitu “Azyma.” Perayaan
tersebut dimulai pada Hari Raya Paskah dan berlangsung se-
lama delapan hari— sehingga meliputi dua Hari Sabat. Sebe-
tulnya Paskah dan Perayaan Roti Tanpa Ragi dirayakan secara
bersamaan (lihat Kel. 12 dan catatan di Luk. 22:16). ✡ 14:2 Mat.
26:6-13; Yoh. 12:1-8 † 14:3 Si Penyakit Kulit Banyak ahli tafsir
berkata bahwa kemungkinan besar Simon ini sudah sembuh dari
penyakitnya sebelum kejadian ini. Lihat catatan tentang penyakit
kulit dalamMrk. 1:40.
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dari minyak narwastu murni dan ada di dalam
botol yang terbuat dari batu putih. Botol itu
sengaja dibuat tanpa tutup. Jadi perempuan itu
mendekati Yesus dan mematahkan bagian tipis
dari botol itu lalumenuangkanminyak itu ke atas
kepala Yesus.

4 Tetapi waktu beberapa orang melihat itu,
merekamarah dan berkata satu sama lain seperti
ini, “Kenapa minyak wangi itu dibuang begitu
saja?! 5 Karena kalau kita menjual minyak itu,
tentu kita akan mendapat uang yang banyak
sekali,‡ lalu uang itu bisa kita bagi-bagikan
kepada orang-orangmiskin.”

6Tetapi Yesus berkata kepadamereka, “Biarkan
saja dia! Tidak usah kalian tegur dia. Karena
perempuan ini sudah melakukan perbuatan
yang baik kepada-Ku. 7 Karena orang-orang
miskin akan selalu ada di sekitar kalian, dan
kapan saja kalian bisa membantu mereka.
Tetapi Aku tidak akan selalu ada bersama kalian.
8Sebenarnyadenganmenuangkanminyakwangi
ke atas kepala-Ku, dia sudah mempersiapkan

‡ 14:5 uang yang banyak sekali Secara harfiah, “300 dinar.” Dinar
adalahmatauangRomawiyangdibuatdariperakasli. Padawaktu
itu, satu dinar adalah upah seorang pekerja dalam satu hari. Jadi
300 dinar hampir sama dengan upah seorang pekerja untuk satu
tahun.
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tubuh-Ku untuk dikuburkan.§ Ini sajalah yang
bisa dia lakukan untuk-Ku. 9 Apa yang Ku-
katakan ini benar: Waktu Kabar Baik tentang
Aku disebarkan di seluruh dunia, apa yang
sudah dilakukan perempuan ini untuk Aku akan
terus dibicarakan, sampai dia tidak akan pernah
dilupakan.”

Yudasmenjual Yesus✡
10 Lalu Yudas dari desa Kariot—* salah satu

dari kedua belas murid-Nya, pergi kepada imam-
imam kepala untuk memberitahukan bahwa dia
bersediamenjual Yesus kepadamereka. 11Waktu
mereka mendengar hal itu mereka senang
sekali, dan berjanji memberikan sejumlah
uang kepadanya. Lalu Yudas mulai mencari
kesempatan untuk menyerahkan Yesus kepada
mereka.

Yesus dengan kedua belas murid-Nya makan
makanan Paskah bersama✡

§ 14:8 mempersiapkan tubuh-Ku untuk dikuburkan Orang
Yahudi biasanya menaruh minyak wangi dan rempah-rempah
pada mayat orang mati sebelum dikuburkan (seperti pada Mrk.
16:1). Tetapi perempuan itu mungkin tidak tahu bahwa Yesus
akan segera mati. Banyak penafsir berkata bahwa perempuan
ini adalah Maria, saudaranya Lazarus. Kalau begitu, dia men-
uangkan minyak wangi ke atas kepala Yesus karena dia mengasi-
hi-Nya dan karena dia ingin berterima kasih kepada-Nya, karena
Yesus sudah menghidupkan kembali saudaranya Lazarus dari
kematian (Yoh. 11:38-44; 12:1-8). ✡ 14:9 Mat. 26:14-16; Luk.
22:3-6 * 14:10 Yudas dari desa Kariot Secara harfiah, “Yudas
Iskariot.” Dalam bahasa Ibrani, ‘Iskariot’ berarti ‘orang Kariot’.
✡ 14:11 Mat. 26:17-25; Luk. 22:7-14, 21-23; Yoh. 13:21-30
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12Hari pertama perayaan Paskah sudah tiba—
† yaitu hari di mana semua domba Paskah dipo-
tong. Lalu murid-murid Yesus bertanya kepada-
Nya, “Guru, di mana kita akan makan makanan
Paskah?— supaya kami pergi ke sana untukmem-
persiapkannya.”

13 Lalu Yesus menyuruh dua orang dari
murid-murid-Nya, “Kalian berdua pergilah ke
Yerusalem. Di sana kalian akan bertemu dengan
seorang hamba laki-laki yang sedang membawa
bejana tanah liat berisi air. Ikutilah dia terus.
14 Waktu dia masuk ke dalam rumah, kalian
juga ikut masuk dan berkatalah kepada pemilik
rumah itu, ‘Bapak, Guru kami menanyakan
kepada Bapak: Di mana tempat makan makanan
Paskah untuk Dia dan kami murid-murid-Nya?’
15Dan orang itu akanmenunjukkan satu ruangan
besar di lantai atas lengkap dengan meja dan
barang-barang lain yang diperlukan. Di sanalah
kalian akan mempersiapkan makanan Paskah
untuk kita.” 16 Maka kedua murid itu pergi ke
Yerusalem danmerekamenemukan tepat seperti
apa yang Yesus katakan kepada mereka. Lalu
merekamempersiapkanmakanan Paskah di situ.

17 Malam itu, Yesus datang bersama murid-
murid-Nya. 18Waktu mereka sedang makan, Dia
berkata kepada mereka, “Apa yang Ku-katakan
inibenar: Salahseorangdari kalianakanmenyer-
ahkan Aku kepada orang-orang yang memusuhi-
Ku. Orang itu sedangmakan bersama kita.”

† 14:12 Paskah Secara harfiah, “Perayaan Roti Tanpa Ragi.” Lihat
catatan di Mrk. 14:1.



Markus 14:19 c Markus 14:22

19Waktu mereka mendengar itu, mereka men-
jadi sangat sedih dan satu per satu berkata
kepada-Nya, “Tuhan, orang itu pasti bukan saya!”

20 Lalu Yesus berkata lagi, “Salah satu dari an-
tara kalian yang dua belas orang ini akan meny-
erahkan Aku untuk ditangkap. Sebentar lagi dia
itu akan mencelupkan rotinya ke dalam piring
yang sama dengan Aku, sepertinya dia masih
sahabat-Ku.‡ 21 Karena sama seperti yang su-
dah ditulis dalam Kitab Suci, Anak Manusia—§
yaitu Aku, memang sudah ditetapkan mati di-
bunuh. Tetapi kasihan sekali, dia yang menyer-
ahkan Aku kepada orang-orang yang memusuhi-
Ku! Dia akanmendapathukumanyang sangat be-
rat sekali, sampai dia akan berpikir bahwa lebih
baik kalau dia tidak pernah dilahirkan.”

Yesusmemberikanmakanan untukmengenang
tubuh dan darah-Nya✡

22 Waktu mereka sedang makan, Yesus
mengambil roti dan mengucap syukur kepada
Allah untuk roti itu. Lalu Dia menyobek-nyobek
roti itu, dan saat Dia memberikan supaya
setiap mereka makan dari roti itu Dia berkata,
“Ambillah roti ini dan makanlah. Inilah tubuh-
Ku.”
‡ 14:20 seperti dia masih sahabat-Ku Makan dari piring atau
mangkuk makanan bersama-sama menandakan persahabatan
yang akrab. Di sini Yesus dan murid-murid-Nya mencelupkan
roti dan sayur pahit mereka ke dalammangkuk besar yang sama.
Mazmur 41:9 kelihatannya bernubuat tentang perbuatan Yudas.
§ 14:21 Anak Manusia Lihat catatan di Mat. 9:6. ✡ 14:21 Mat.
26:26-30; Luk. 22:15-20; 1Kor. 11:23-25
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23-24 Sesudah itu, Yesus mengambil cawan yang
berisi air anggur, lalu Dia mengucap syukur
kepada Allah. Saat Dia memberikan supaya se-
tiap mereka minum dari cawan itu Dia berkata,
“Inilahdarah-Ku—yangakanditumpahkanuntuk
banyak orang. Darahkematian-Kumenjadi tanda
bahwa perjanjian yang baru antara Allah dan
manusia sudah sah.” Lalumereka semuaminum.
25 Dan Yesus berkata lagi, “Apa yang Ku-katakan
ini benar: Aku tidak akan minum anggur seperti
ini lagi sampai tibawaktunyakerajaanyangAllah
janjikan sudah nyata. Pada saat itulah Aku akan
minum air anggur baru.”

26 Lalu mereka menyanyikan lagu pujian
kepada Allah, dan sesudah itu mereka pergi
ke Bukit Zaitun.

Petrus akan menyangkal Yesus sebagai gu-
runya✡

27 Pada waktu mereka sedang berjalan, Yesus
berkata kepadamurid-murid-Nya, “Kalian semua
akan lari meninggalkan Aku, karena Allah su-
dah menetapkan bahwa akan terjadi kepada-Ku
sesuai dengan yang tertulis dalam Kitab Suci,
‘AkuakanmemukuldanmembunuhGembala itu.
Pada waktu itu domba-domba-Nya akan lari ke

sana kemari.’✡
28 Tetapi sesudah Allah menghidupkan Aku kem-
bali dari kematian, Aku akan duluan pergi ke
daerah Galilea.”

29 Lalu Petrus berkata, “Biarpun semua teman
lari meninggalkan Engkau, tetapi saya tidak!”
✡ 14:26 Mat. 26:31-35; Luk. 22:31-34; Yoh. 13:36-38 ✡ 14:27
Zak. 13:7
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30 Lalu jawab Yesus kepadanya, “Apa yang
Ku-katakan ini benar: Malam ini sebelum
ayam berkokok dua kali, kamu sudah tiga kali
menyangkal Aku sebagai gurumu.”

31 Tetapi Petrus menjawab lagi dengan tegas,
“Kalau memang saya harus mati bersama En-
gkau, saya siap! Karena saya tidak akan per-
nahberkatabahwasaya tidakmengenalEngkau.”
Dan semua murid yang lainnya berkata seperti
itu juga.

Yesus berdoa sendirian di taman Getsemani✡
32 Sesudah Yesus dan murid-murid-Nya sam-

pai di satu taman yang bernama Getsemani, Dia
berkata kepada mereka, “Kalian duduk di sini,
karena Aku mau pergi berdoa.” 33 Lalu Dia men-
gajakPetrus, Yakobus, danYohanes ikut bersama-
Nya. Waktu itu Yesus sangat sedih sekali dan
hati-Nya sangat tidak tenang. 34 Lalu Dia berkata
kepada mereka, “Hati-Ku sangat sedih sekali,
seperti mau mati rasanya. Kalian tinggal di sini.
Teruslah terjaga sambil berdoa.”

35Lalu Yesus berjalan sedikit jauh dari mereka,
kemudian Dia berlutut dan berdoa supaya Dia
bisa lepas dari kesusahan yang sudah dekat—
kalau Allah menghendaki. 36 Dia berdoa seperti
ini, “Abba,* Bapa, Engkau mampu melakukan
segala sesuatu. Tolong lepaskan kesusahan ini
✡ 14:31 Mat. 26:36-46; Luk. 22:39-46 * 14:36 AbbaAbbabukan
bahasa Yunani, tetapi bahasa Ibrani sehari-hari pada waktu itu,
dan kata itu dipakai oleh anak-anak kecil, seperti anak kecil yang
belum bisa menyebut ‘bapak’, tetapi ‘papa’. Jadi waktu Yesus
memanggil Bapaknya ‘Abba’, itu menunjukkan rasa sayang dan
hubungan yang paling dekat.
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dari-Ku! Tetapi Aku minta jangan kehendak-Ku
yang jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa saja yang
jadi.”

37 Sesudah selesai berdoa, Dia kembali kepada
ketiga murid-Nya itu, dan Dia menemukan
mereka sedang tertidur. Lalu Dia berkata
kepada Petrus, “Simon, apakah kamu sedang
tidur? Ternyata kamu tidak sanggup terus terjaga
sambil berdoa selama satu jam saja!” 38 Lalu
Yesus berkata lagi, “Sadarlah terus sambil berdoa
supaya kalian masing-masing tidak jatuh ke
dalamdosawaktu iblismencobai kamu. Memang
rohmu mau berbuat yang baik, tetapi secara
badani kamu lemah.”

39Lalu Yesus kembali lagi ke tempat yang sama
untuk berdoa, dan doa-Nya untuk hal yang sama.
40 Waktu selesai berdoa, Dia kembali dan men-
emukan mereka sedang tertidur juga, karena
mereka terlalu mengantuk. Waktu Dia menegur
mereka, mereka diam saja. Mereka merasa san-
gatmalu sekali dan tidakbisamemberikanalasan
yangmasuk akal untukmenjawab-Nya.

41 Sesudah itu Yesus pergi lagi berdoa untuk
yang ketiga kalinya, dan waktu Dia kembali lagi
kepada mereka, Dia berkata, “Kalian masih tidur
dan istirahat juga— ya?! Sekarang cukup! Wak-
tunya sudah tiba. Lihatlah! Aku— Anak Manusia,
akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang
berdosa. 42 Bangunlah! Mari kita pergi. Lihat-
lah! OrangyangmenyerahkanAkukepadaorang-
orang yangmemusuhi-Ku sudah datang.”
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Yesus ditangkap✡
43 Waktu Yesus masih berbicara, tiba-tiba Yu-

das—yaitu salah satudari keduabelasmurid-Nya,
datang dengan orang banyak. Mereka membawa
parang dan tongkat kayu. Mereka adalah orang-
orang yang disuruh oleh para imam kepala, ahli-
ahli Taurat, dan para pemimpin orang Yahudi.
44 Sebelumnya Yudas sudah memberitahukan
kepada mereka, “Orang yang saya peluk, itulah
Yesus. Tangkap dia, dan jaga dia baik-baik.”
45 Waktu Yudas tiba, dia langsung mendekati
Yesus dan berkata, “Guru.” Lalu dia memeluk
Yesus.†

46 Dan orang-orang itu langsung menangkap
Yesus. 47 Tetapi salah satu murid Yesus mengelu-
arkan parangnya dan menyerang seorang budak
imam agung. Tetapi dia hanya berhasil memo-
tong salah satu telinganya sampai putus.

48 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Kalian
pikirAku ini orang jahat—kah?!— sehingga kalian
harus membawa parang dan tongkat kayu ke
sini! 49Padahal setiap hari Aku bersama kalian di
teras Rumah Allah untuk menyampaikan ajaran-
Ku! Lalu kenapa kalian tidak menangkap Aku
di sana? Tetapi hal ini sudah ditetapkan untuk
terjadi kepada-Ku sesuai denganapayang tertulis
dalam Kitab Suci.”

50 Pada waktu itu semua murid-Nya lari
meninggalkan Dia.

✡ 14:42 Mat. 26:47-53; Luk. 22:47-53; Yoh. 18:3-12 † 14:45
peluk/memeluk Secara harfiah, “mencium.” Ini cara yang wajar
di antara orang Yahudi untuk bersalaman.
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51 Seorang pemuda‡ berusaha mengikuti
Yesus dari belakang. Dia hanya memakai kain
halus saja. Dan mereka hampir menangkap
dia juga dengan memegang kain itu. 52 Jadi dia
melepaskan kain itu di tangan mereka dan lari
dengan telanjang.

Yesus dibawa menghadap sidang Mahkamah
Agama orang Yahudi✡

53 Sesudah itu mereka membawa Yesus ke
rumah imam agung. Semua sidang Mahkamah
Agama Yahudi sedang berkumpul di situ—
yaitu imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin
Yahudi, dan ahli-ahli Taurat. 54 Tetapi Petrus
mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman
rumah imam agung itu. Di sana dia duduk
bersama dengan penjaga-penjaga imam agung
itu. Bersama mereka, dia ikut menghangatkan
badannya dekat api.

55-56 Waktu itu imam-imam kepala dan semua
anggota sidang Mahkamah Agama mencari cara
untuk membuktikan bahwa Yesus bersalah, su-
paya mereka bisa menjatuhkan hukuman mati
kepada-Nya. Secara diam-diam, beberapa orang
sudah disogok supaya mereka memberikan ke-
saksian palsu tentang Yesus. Tetapi walaupun
banyak orang yangmemberikan kesaksian palsu,
kesaksian dua orang saja pun tidak ada yang
sama. Karena itumereka tidakberhasilmembuk-
tikan kesalahan apa pun tentang Yesus.
‡ 14:51 pemuda Banyak ahli tafsir berpendapat bahwa kemu-
ngkinan besar pemuda ini adalah Markus sendiri. Dia penduduk
Yerusalem (Kis. 12:12). ✡ 14:52 Mat. 26:57-68; Luk. 22:54-55,
63-71; Yoh. 18:13-14, 19-24
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57 Lalu beberapa orang berdiri dan
memberikan kesaksian palsu tentang Dia,
58 “Kami mendengar Dia berkata, ‘Aku akan
bongkar Rumah Allah yang dibangun dengan
tangan manusia ini, dan dalam waktu tiga hari
aku akan bangun kembali yang baru, yang tidak
dibangun dengan tangan manusia.’ ” 59 Tetapi
bahkan tentang hal itu kesaksian dua orang saja
pun tidak ada yang sama.

60Lalu imam agung berdiri di hadapanmereka
dan berkata kepada Yesus, “Kenapa kamu tidak
menjawab apa-apa?! Padahal sudah banyak
orang yang bersaksi tentang ajaran-ajaranmu
yang salah.” 61 Tetapi Yesus tetap diam saja dan
tidakmenjawab apa-apa.
Lalu imam agung bertanya lagi kepada Dia,

“Apakah kamu Anak Allah dan Kristus?”§
62Dan Yesus menjawab, “Ya, benar. Dan kalian

akan melihat Anak Manusia*— yaitu Aku, duduk
di tempat yang paling terhormat di samping Yang
Mahakuasa. Juga waktu Aku datang dari surga,
kalian akanmelihat Aku datang dalam awan.”

63 Waktu mendengar itu, untuk menunjukkan
kemarahannya, imamagungmerobek-robekbaju
§ 14:61 Anak Allah dan Kristus Sesuai kebiasaan orang Yahudi,
imam agung menghindar dari menyebut ‘Allah’. Secara harfiah,
dia berkata, “Anak dari yang Terpuji.” Dalam ayat yang berikut
ini, Yesus juga mengikuti kebiasaan itu dengan tidak langsung
mengucapkan ‘Allah’, tetapi “Yang Mahakuasa.” Dan kebiasaan
ini juga muncul dalam Mrk. 11:30. Tentang arti “Kristus,” lihat
catatan di Mrk. 1:1. * 14:62 Anak Manusia Lihat catatan di
Mrk. 2:10. Yang Yesus katakan tentang diri-Nya adalah kutipan
dari Mzm. 110:1 dan Dan. 7:13.
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tipis† yang sedang dia pakai, dan berkata, “Buat
apa kita mencari saksi-saksi lain lagi?! 64 Kalian
sendiri sudah mendengar dia menghina Allah!
Jadi bagaimanamenurut kalian?”
Lalu mereka semua memutuskan untuk men-

jatuhkan hukumanmati kepada-Nya.
65Sesudah itu ada di antaramereka yangmulai

meludahi Dia. Mereka juga menutup mata-Nya
dengan sepotong kain, dan sambil memukuli Dia
mereka berkata, “Kalau kamu seorang nabi, coba
tebak, siapa namaorang yang baru sajamemukul
kamu!” Kemudian penjaga-penjaga imam agung
itu pun memukuli Yesus sambil membawa Dia
keluar.

Petrusmenyangkal bahwa dia pengikut Yesus✡
66Waktu semua itu terjadi, Petrus masih meng-

hangatkan badannya di dekat api di halaman
rumah imam agung. Lalu seorang pembantu
perempuandari imamagung itudatang. 67Waktu
dia memperhatikan muka Petrus di terang api,
dia berkata kepadanya, “Kamu juga salah satu
pengikut Yesus orang Nazaret itu— bukan?!”

68 Tetapi Petrus berkata, “Saya tidak tahu, dan
tidakmengerti apa yang kamu katakan.” Lalu dia
pergi ke pintu pagar masuk. Pada saat itu juga
ayam berkokok.
† 14:63 merobek-robek baju tipis Dalam kebudayaan orang
Yahudi,merobek baju adalah tanda sangat sedih atau sangat tidak
setuju. Markus menggunakan kata dalam Bahasa Yunani yang
menunjukkan bahwa baju yang dirobek adalah baju dalam yang
halus— bukan jubah, yaitu baju luar yang tebal. Lihat Kej. 37:34;
Yos. 7:6; 2Sam. 1:11; 2Raj. 18:37; 19:1. ✡ 14:65 Mat. 26:69-75;
Luk. 22:56-62; Yoh. 18:25-27
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69 Waktu pembantu perempuan itu melihat
Petrus lagi, dia mulai berkata kepada orang-
orang yang ada di situ, “Orang ini juga salah satu
dari mereka yang ikut Yesus.” 70 Tetapi Petrus
menyangkal lagi, “Bukan!”
Tidak lama kemudian, orang-orang yang

berdiri di situ berkata kepada Petrus, “Betul!
Kamu juga salah satu dari mereka, karena kamu
juga orang Galilea.”

71 Lalu Petrus mulai berkata, “Saya tidak kenal
orang itu! Kalau saya bohong, biarlah TUHAN
yang di surgamenghukum saya!”

72 Saat itu ayam berkokok untuk kedua
kalinya. Lalu Petrus pun mengingat apa yang
Yesus katakan kepadanya malam itu, “Sebelum
ayam berkokok dua kali, kamu sudah tiga kali
menyangkal Aku sebagai gurumu.” Petrus pun
langsungmenangis dengan sangat sedih.

15
Yesus diserahkan kepada Pilatus✡

1 Pagi-pagi sekali semua sidang Mahkamah
Agama— yaitu imam-imam kepala, pemimpin-
pemimpinYahudi, danahli-ahli Taurat,mengatur
rencana untuk membunuh Yesus dengan cara
memperalat pejabat-pejabat pemerintah Roma.
Lalu mereka mengikat dan membawa Dia untuk
diserahkan kepada Gubernur Pilatus.

2 Sesudah mereka melaporkan tuduhan-
tuduhan kepada Pilatus, dia bertanya kepada
Yesus, “Benarkah kamu ini raja orang Yahudi?”
✡ 15: Mat. 27:1-2; Luk. 23:1-5; Yoh. 18:28-38
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Jawab Yesus, “Ya, begitulah.”
3 Lalu para imam kepala melaporkan banyak

tuduhan tentang kesalahan Yesus. 4 Jadi Pilatus
bertanya lagi kepada Yesus, “Apakah kamu tidak
mau menjawab? Karena mereka berkata kamu
sudah melakukan banyak kesalahan.” 5 Tetapi
Yesus tetap tidak menjawab apa-apa, sehingga
Pilatus sangat heran sekali.

Pilatus menyerahkan Yesus untuk dihukum
mati✡

6 Setiap tahun di Yerusalem pada Hari Raya
Paskah, gubernur selalu membebaskan satu
orang dari penjara sesuai dengan permintaan
masyarakat. 7 Pada waktu itu ada seorang di
dalam penjara yang bernama Barabas. Dia
ditangkap dan dipenjarakan bersama beberapa
orang lain, karenamerekamelakukankerusuhan
melawan pemerintah Roma. Dalam kerusuhan
itu Barabas sudah membunuh seseorang. 8 Jadi
kebetulan pagi itu orang banyak datang kepada
Gubernur Pilatus dan meminta, “Apakah Bapak
akan membebaskan seorang tahanan pada hari
ini?— seperti yang biasa Bapak lakukan.”

9 Lalu Pilatus menjawab mereka, “Apakah
kalian mau supaya saya melepaskan raja orang
Yahudi ini untuk kalian?” 10 Pilatus sengaja
berkata seperti itu karena dia tahu para imam
kepala iri hati kepada Yesus. Dia tahu bahwa
alasan itu yang membuat mereka menyerahkan
Yesus kepadanya. 11 Tetapi para imam kepala
membujuk orang banyak itu supaya mereka
✡ 15:5 Mat. 27:15-26; Luk. 23:13-25; Yoh. 18:39–19:16
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minta kepada Pilatus untuk membebaskan
Barabas— bukan Yesus. 12 Lalu Pilatus bertanya
sekali lagi kepada mereka, “Kalau begitu, apa
yang kalian mau saya lakukan terhadap orang
ini?— yang kalian sebut ‘raja orang Yahudi.’ ”

13Tetapi mereka berteriak, “Salibkan dia!”*
14 Lalu Pilatus bertanya lagi kepada mereka,

“Kenapa? Kesalahan apa yang sudah dia per-
buat?”
Tetapi mereka berteriak-teriak lebih keras lagi,

“Salibkan dia!”
15 Karena Pilatus menginginkan orang banyak

itu senang kepada dia, maka dia melepaskan
Barabas untuk mereka. Lalu dia menyerahkan

* 15:13 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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Yesus kepada tentara-tentaranya, supaya mereka
mencambuki Dia danmenyalibkan-Nya.

Tentara-tentaramengejek Yesus✡
16Lalu tentara-tentara itu membawa Yesusma-

suk ke dalam markas mereka yang berada di
bagian istana gubernur, dan mereka memang-
gil semua tentara yang lain untuk berkumpul di
sana. 17 Sesudah mencambuki, mereka mulai
mengejek Yesus. Mereka mengganti jubah yang
Yesus pakai dengan jubah komandan mereka
yang berwarna ungu, karena warna yang seperti
itubiasa jugadipakaiolehraja. Danmerekamem-
buatmahkota berduri dari cabang pohon berduri
dan memasangnya pada kepala Yesus. 18 Lalu
merekapura-puramemberihormatkepadaYesus
dengan berteriak, “Salam, hai raja orang Yahudi!”
19Sesudah itumerekamemukulkepalaYesusden-
gan tongkat dan ada juga yangmeludahi Dia. Ada
juga dari antaramereka pura-puramemberi hor-
mat dengan cara berlutut di depan Yesus, seperti
memberi hormat kepada raja. 20Sesudahmereka
mengejek Dia seperti itu, mereka melepaskan
jubah ungu itu dan menggantikannya dengan
jubah-Nya sendiri. Lalu mereka membawa Yesus
keluar untuk disalibkan.

Yesus disalibkan✡
21 Pada waktu mereka dalam perjalanan ke

tempat di mana Yesus akan disalibkan, mereka
bertemu dengan seorang Kirene yang baru kem-
bali dari luar kota. Orang itu bernama Simon—
✡ 15:15 Mat. 27:27-31; Yoh. 19:2-3 ✡ 15:20 Mat. 27:32-44; Luk.
23:26-43; Yoh. 19:17-27



Markus 15:22 cxii Markus 15:27-28

bapak dari Aleksander dan Rufus. Lalu tentara-
tentara itumemaksa† Simonuntukmemikul salib
Yesus. 22 Mereka menggiring Yesus ke Golgota.
Dalam bahasa Ibrani nama tempat itu artinya
“tempat tengkorak.”‡ 23 Di sana mereka mem-
berikan air anggur yang dicampur dengan getah
pohon mur kepada-Nya. Tetapi Yesus meno-
laknya.

24 Lalu tentara-tentara itu menyalibkan Dia.
Dan pakaian-Nya mereka bagi-bagikan di antara
merekadengan caramembuangundi.§ 25Mereka
menyalibkan Yesus sekitar jam sembilan pagi.
26Kemudian pada salib-Nya bagian atas, mereka
pasang plang dengan tulisan tuduhan terhadap
Yesus— yaitu, “Inilah raja orang Yahudi.”
27-28 Bersama Yesus, mereka juga menyalibkan
dua orang pencuri, yang seorang di sebelah
kanan-Nya, dan yang seorang lagi di sebelah

† 15:21 memaksa menerjemahkan istilah khusus dalam bahasa
Yunani, bisa juga diterjemahkan “memerintahkan.” Dalam se-
tiap provinsi di mana pemerintah Roma menjajah rakyat, se-
mua tentara Roma diperbolehkanmemerintahmasyarakat untuk
memikul barangmereka. Kejadian inimenunjukkanbahwaYesus
sudah terlalu lemah untuk memikul salib-Nya sendiri. ‡ 15:22
Golgota Nama yang disebut Markus untuk tempat itu berasal dari
bahasa Ibrani sehari-hari. Dalam bahasa Latin— yaitu bahasa
Italia dan ibukotanya Roma, itu disebut Kalvari. Bukit itu ada
di sebelah utara Yerusalem. Nama bukit itu bukan karena ada
tengkorak-tengkorak manusia di sana. Tetapi di bukit itu ke-
betulan ada batu besar yang menonjol yang bentuknya seperti
tengkorak manusia. § 15:24 bagi-bagikan … undi Markus
sengaja menulis ayat ini supaya mirip dengan Mzm. 22:18. Yesus
menggenapi yang tertulis di ayat itu.
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kiri-Nya.*
29 Orang-orang yang melewati tempat itu

menghina Dia. Mereka menggelengkan kepala
sambil berkata, “Hei, kamu yang dulu berkata
bahwa kamu akan merobohkan Rumah Allah
dan membangunnya kembali hanya dalam tiga
hari. 30 Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari
salibmu itu!”

31Demikian juga dengan para imamkepala dan
para ahli Taurat yang ada di situ. Mereka tertawa
dan mengejek Dia dengan suara keras, “Kasi-
han sekali! Orang-orang lain dia selamatkan,
tetapi dirinya sendiri tidak bisa dia selamatkan!
32 Kalau dia benar-benar Kristus, Raja Penyela-
mat bangsa Israel, biarlah dia turun dari sal-
ibnya itu! Dengan begitu kami bisa percaya
kepadanya.” Dankeduapenjahat yang disalibkan
bersama Yesus ikut jugamenghina Dia.

Yesusmati✡
33 Pada jam dua belas siang, tiba-tiba semua

daerah itu gelapdanberlangsung sampai jam tiga
sore. 34Kira-kira jam tiga, Yesus berteriak dengan
suara yang keras, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?”
Yang artinya, “Allah-Ku, Allah-Ku, kenapaEngkau
meninggalkan Aku?”✡

35 Lalu beberapa orang yang berdiri di sana
salah dengar dan mereka berkata, “Dengar! Dia

* 15:27-28 Perbedaan salinan Beberapa salinan kuno menam-
bahkankata-kata ini yangkemudiandihitung sebagai ayat 28: Jadi
hal itu menepati Firman Allah yang disampaikan oleh seorang
nabi, “Dia akandiperlakukan sama seperti orang jahat.” ✡ 15:32
Mat. 27:45-56; Luk. 23:44-49; Yoh. 19:28-30 ✡ 15:34 Mzm. 22:2
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memanggil Nabi Elia.” 36 Sesudah itu seseo-
rang lari untuk mengambil sepotong spons† dan
menaruhnya di ujung sebatang buluh. Lalu
dia mencelupkan spons itu ke dalam air anggur
yang asam‡ dan memberikannya kepada Yesus
supaya Diaminum. Sambil melakukan hal itu dia
berkata, “Mari kita tunggu dan lihat apakah Elia
akan datang untuk menurunkan dia dari salib
ini!”

37LaluYesusberteriakdanmati. 38WaktuYesus
mati, gorden yang selalu tergantung di pintu Ru-
ang Kudus§ di dalam Rumah Allah robek sendiri
dari atas ke bawahmenjadi dua bagian.

39Waktu komandan kompi* yang berdiri di situ
melihat apa yang terjadi padaYesus saat Diamati,
dia langsung berkata, “Benar-benar, Orang ini
adalah Anak Allah!”

40 Di situ juga ada perempuan-perempuan
berdiri dan melihat dari jauh. Mereka adalah
Salome, Maria yang berasal dari kampung
Magdala, danMaria— ibu dari Yoses dan Yakobus
† 15:36 spons Sejenis bunga karang yang bisa mengisap air
untuk dipindahkan. ‡ 15:36 air anggur yang asam Waktu
mereka memberikan air anggur asam, pada waktu itu tepatlah
apa yang tertulis dalam Mzm. 69:22. § 15:38 gorden …
Ruang Kudus Gorden itu adalah kain tebal yang selalu terpasang
di pintu Ruang Kudus. Tidak jelas di sini apakah gorden itu ada di
pintu masuk Ruang Kudus, atau gorden yang memisahkan Ruang
Kudus dengan Ruang Mahakudus. Arti rohani dari keajaiban ini
dijelaskan dalam Ibrani 9, bahwa tidak ada lagi penghalang yang
memisahkan manusia dari Allah. (Lihat Kel. 26:31-33, Ibr. 9:1-8.)
* 15:39 komandan kompi Secara harfiah dalam bahasa Yunani,
kata yang diterjemahkan ‘komandan kompi’ berarti ‘pemimpin
dari seratus tentara’.
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muda, yaitu adik-adiknya Yesus.† 41 Mereka
adalah perempuan-perempuan yang biasa
ikut dan melayani Yesus waktu Dia masih
berada di daerah Galilea. Di situ juga ada
banyak perempuan yang lain, yang sudah ikut
dengan rombongan Yesus dari Galilea sampai ke
Yerusalem.

Mayat Yesus dikuburkan✡
42 Pada waktu itu hari sudah mulai malam dan

orang Yahudi harus segera menyelesaikan segala
persiapan mereka untuk Hari Sabat. 43 Karena
itu Yusuf memberanikan diri menghadap Pilatus
supaya dia mengizinkan mayat Yesus bisa segera
diturunkan dan dikuburkan. (Yusuf ini berasal
dari kampung Arimatea. Dia juga salah satu
anggota terhormat Mahkamah Agama Yahudi.
Dia juga rindu sekali saatnya Allahmulaimemer-
intah dunia ini sebagai Raja.) 44 Pilatus heran
waktu mendengar bahwa Yesus mati sebelum
malam. Lalu dia menyuruh komandan kompi
yang melaksanakan penyaliban hari itu datang
untuk menanyakan kalau Yesus benar-benar su-
dah mati. 45 Sesudah Pilatus mendengar laporan
komandan itu bahwa Yesus sudahmati, diamem-
beri izin kepada Yusuf untuk membawa mayat
Yesus. 46 Lalu Yusuf membeli kain putih untuk
† 15:40 Urutan nama diubah supaya Salome tidak dianggap
saudara perempuan dari Yakobus dan Yoses. Ada kemungkinan
bahwa Salome ini adalah istri Zebedeus dan ibu dari Yakobus dan
Yohanes— yaitu kedua murid Yesus. Matius memakai nama lain
untuk Yoses— yaitu Yusuf (Mat. 27:56). ✡ 15:41 Mat. 27:57-61;
Luk. 23:50-56; Yoh. 19:38-42
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membungkus mayat-Nya. Sesudah Yusuf dan be-
berapa orang lain menurunkan mayat-Nya dari
salib, mereka membungkus-Nya dengan kain itu,
lalumembawadanmenaruhmayat-Nyadi dalam
kuburan yang digali seperti gua di dalam bukit
batu. Sesudah itu pintu kuburan itu ditutup
dengan menggulingkan batu besar yang sudah
disediakan sebagai tutupnya. 47 Waktu mereka
mengurus mayat Yesus, kedua ibu yang bernama
Maria itu ada di situ dan melihat tempat di mana
merekamenaruhmayat-Nya.

16
Berita tentang Yesus hidup kembali dari kema-

tian✡
1-2 Waktu hari Sabat sudah lewat, pagi-pagi

sekali pada hari Minggu saat matahari baru ter-
bit, Maria dari kampung Magdala, Salome, dan
Maria ibunya Yakobus pergi ke kuburan Yesus.
Sebelum pergi, mereka membeli minyak yang
harum untuk meminyaki mayat Yesus. 3 Waktu
di jalan mereka saling bertanya, “Siapakah yang
akan menolong kita untuk menggulingkan batu
besar itu, supaya kita bisa masuk ke dalam kubu-
ran?” 4 Tetapi waktu mereka sampai di kuburan,
merekamelihat batu besar itu sudah terguling.

5 Segera mereka masuk ke dalam kuburan itu,
danmelihat satumalaikat yangkelihatannya laki-
laki muda. Dia berpakaian putih dan sedang
duduk di sebelah kanan kuburan itu. Mereka
pun kaget sekali. 6 Tetapi malaikat itu berkata
✡ 16: Mat. 28:1-8; Luk. 24:1-12; Yoh. 20:1-10
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kepada mereka, “Jangan kaget! Saya tahu kalian
mencari Yesus, Orang Nazaret yang sudah dis-
alibkan itu. Dia tidak ada di sini, karena Al-
lah sudah menghidupkan Dia kembali. Lihat
saja tempat di mana mereka menaruh mayat-
Nya. 7 Jadi sekarang pergilah dan beritahukan-
lah kepada murid-murid-Nya, khususnya kepada
Petrus. Katakanlah, ‘Yesus sudah duluan pergi ke
Galilea dan kalian akan menemui Dia di sana—
sesuai dengan apa yang sudah pernah Dia beri-
tahukan kepada kalian.’ ”

8 Dengan gemetar perempuan-perempuan itu
lari meninggalkan kuburan itu, karena sangat
takut dan bingung. Mereka tidak bicara apa-apa
dengan orang yangmereka temui di jalan, karena
merekamasihmerasa takut.*

Tambahan yang kuno kepada Injil Markus:
Yesus memperlihatkan diri-Nya kepada murid-
murid-Nya✡
[ 9 Pada hari Minggu pagi-pagi sekali Yesus su-

dah hidup kembali. Pertama sekali Dia mem-
perlihatkan diri-Nya kepadaMaria dari kampung
Magdala. (Daripadanya Yesus pernah mengusir
* 16:8 Perbedaan salinan Beberapa salinan kuno dalam bahasa
Yunani mengakhiri Injil Markus dengan ayat 8. Ada juga salinan
kuno yang lain yang tidak mempunyai ayat 9-20, tetapi berakhir
dengan kata-kata ini: Tetapi mereka segera memberitahukan
pesan malaikat itu kepada Petrus dan orang-orang yang bersama
dia. Sesudah itu, Yesus sendiri mengutus mereka pergi (ke semua
tempat) dari timur ke barat dengan Kabar Suci yang tidak akan
pernah berubah— yaitu bahwa manusia bisa diselamatkan dan
menerima hidup yang selama-lamanya. ✡ 16:8 Mat. 28:9-10;
Luk. 24:13-35; Yoh. 20:11-18
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tujuh roh jahat.) 10 Lalu Maria pergi mem-
beritahukan hal itu kepada orang-orang yang
dulu mengikut Yesus. Waktu itu mereka masih
berduka dan menangis karena kematian Yesus.
11Waktu mereka mendengar bahwa Yesus sudah
hidup kembali dan Maria baru saja melihat Dia,
mereka tidak percaya.

12 Tidak lama sesudah itu, Yesus memperli-
hatkan diri-Nya dengan muka seperti orang lain
kepada dua orang yang dulu sering bergabung
dengan murid-murid-Nya. Saat itu mereka
sedang berjalan dari Yerusalem ke tempat lain.
13Waktu dua orang itu sadar bahwa Orang yang
bersama mereka adalah Yesus, tiba-tiba Yesus
menghilang. Lalu mereka berdua kembali dan
menceritakan kejadian itu kepada murid-murid-
Nya. Tetapi mereka tetap tidak percaya.

14Akhirnya Yesus memperlihatkan diri kepada
kesebelas murid-Nya itu waktu mereka sedang
makan. Dia menegur mereka karena kekerasan
hati mereka sehingga— walaupun sudah beber-
apa orang saksi mata yang memberitahukan,
mereka masih tidak mempercayai bahwa Dia su-
dah hidup kembali. 15 Lalu Dia berkata kepada
mereka, “Pergilah ke seluruh dunia, beritakan-
lah Kabar Baik kepada semua orang. 16 Orang
yang tidak mau percaya kepada-Ku akan di-
hukum. Tetapi orang yang percaya dan dibaptis
akan diselamatkan. 17 Dan kepada setiap kalian
yangpercayakepada-Ku,Allahakanmemberikan
kuasa kepadamu untuk melakukan keajaiban-
keajaiban ini:
Demi Aku dimuliakan
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kamu akanmengusir setan-setan,
akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru
yang belum pernah kamu pelajari,

18dan biarpun kamumemegang ular dengan
tangan saja atauminum racun, kamu tidak
akan sakit ataumati.

Dan kamu juga akanmeletakkan tangan atas
orang-orang sakit sambil berdoa kepada-
Ku, dan orang yang sakit itu akan sembuh.”

Yesus terangkat ke surga✡
19 Sesudah Dia selesai berbicara kepadamurid-

murid-Nya, Tuhan Yesus terangkat ke surga, di
mana Dia duduk di sebelah kanan Allah— yaitu
di tempat yang paling terhormat. 20 Lalu murid-
murid-Nya pergi ke mana saja mengabarkan
berita keselamatan. Dan Roh Tuhan Yesus meny-
ertai setiapmerekadenganmembuatbanyakkea-
jaiban sebagai bukti bahwa berita keselamatan
yangmereka kabarkan itu adalah benar. ]

✡ 16:18 Luk. 24:50-53; Kis. 1:9-11



cxx

Perjanjian Baru dalam Terjemahan
Sederhana Indonesia Edisi Kedua

The New Testament in the Indonesian language,
Perjanjian Baru dalam Terjemahan Sederhana

Indonesia Edisi Kedua translation
copyright © 2013 oleh Yayasan Alkitab BahasaKita (Albata)

Language: Indonesian

Translation by: Albata

Contributor: Pioneer Bible Translators

© 2013 oleh Yayasan Alkitab BahasaKita (Albata)
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.
Youmay share and redistribute this Bible translation or extracts from it in
any format, provided that:

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

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

2020-11-11

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
7c28fa38-9a84-59ca-a0a8-00723f6833d2

http://albata.info/
http://www.ethnologue.org/language/ind
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/

	Markus

